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Protokół Nr LII/2018 

z LII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 22 marca 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia LII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, radnych, sołtysów i wszystkich 

obecnych i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wprowadzam zmiany do porządku obrad. Do 15 minut 

wysłuchamy zaproszonych gości. Proszę o głosowanie. 

Za – 15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wprowadzam zmianę w porządku obrad sesji  w pkt b)  w sprawie 

zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koniecpol na lata 2018-2030 uchwała nie wchodzi na dzisiejsze obrady, ponieważ zmiany w budżecie 

nie dotyczą zapisu w WPF. Proszę o głosowanie. 

Za -15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w miejsce uchwały ws. zmiany w WPF wprowadzam projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. 

Projekt przygotowany przez Radnego Andrzeja Kozaka. Proszę Pana Radnego o zabranie głosu. 

Radny Andrzej Kozak – naprzeciwko strażnicy OSP w Kuźnicy Grodziskiej znajduje się 

nieruchomość do sprzedaży. Właściciel ma nakaz rozbiórki budynku w niedługim czasie i nie stać go 

na pokrycie kosztów. Osoba wyraziła chęć na sprzedaż działki. W przyszłości moglibyśmy 

zagospodarować teren pod plac zabaw.  

Burmistrz Ryszard Suliga – dostaliśmy zielone światło. Chcielibyśmy tą uchwałą rozpocząć działania. 

Radny Przemysław Klita – jest to nowy temat, projekt uchwały należałoby skierować na komisję. 

Burmistrz Ryszard Suliga – musimy szybko podjąć decyzję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie. 

Za – 10 radnych. 

Przeciw – 5 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – projekt uchwały zostaje wprowadzony 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. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol  

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie funduszu sołeckiego. 
d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIX/345/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowych 
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oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 

XXVII/175/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca  2009 r. w sprawie  ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących  

w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę. 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących  

w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę. 
g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  

i Gminy Koniecpol 
h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 

Koniecpol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu. 
i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulic  

w mieście Koniecpol. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Koniecpol. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 

Protokół z L sesji przyjęło 15 radnych. 

Protokół z LI sesji przyjęło 15 radnych. 

 

Ad. 4 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Burmistrza o przedstawienie gości. 

Burmistrz Ryszard Suliga – nasze miasto zaczęło się rozwijać, budujemy wodociąg, kanalizację, ale 

przede wszystkim zależy nam na utworzeniu nowych miejsc pracy. Swoją uwagę kierujemy także w 

stronę rolników. Będąc na spotkaniach biznesowych miałem zaszczyt poznać przedsiębiorców, którzy 

prowadzą działalność w Rumunii, Niemczech i Polsce. Interesuje nas biznes na terenie Koniecpola 

skierowany w szczególności na rozwój rolnictwa. Przedstawiam Państwu gości z Niemiec i z Włoch 

wraz z przedstawicielami firm polskich, którzy z nimi współpracują. Chodzi o produkcję biomasy z 

roślin o wysokiej wydajności. Wyraziliśmy zainteresowanie utworzeniem zakładu na terenie naszej 

gminy. Proszę Panią Przewodnicząca o tłumaczenie z  języka niemieckiego słów naszego gościa. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz  w tłumaczeniu przekazała informację, że chodzi o zieloną energię, 

dbanie o środowisko i ograniczenie szkodliwości spalin. Jest to produkcja rośliny, na którą firma ma 

licencję i która szybko rośnie. 2 kg suchej biomasy to 1 kg węgla. Biomasa jest wydajna, jak gaz czy 

olej. Po 30 latach uprawy tej rośliny podnosi się jakość gleby. Pan Wilhelm jest przedstawicielem 
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firmy w Rumunii, a z pochodzenia jest Niemcem. 10 lat temu przeprowadził się z Niemiec do 

Rumunii, gdzie zajął się wykorzystaniem nieużytków i terenów bagiennych pod produkcję rośliny na 

biomasę. Jest to już 120 ha obsianych tą rośliną. Roślina była podana badaniom naukowym i 

otrzymała licencję. Jest to największa szkółka w Europie. Roślina została dostosowana do 

mikroklimatu i gleby. Roślina ta potrafi osuszyć glebę, a jej korzenie sięgają 40 cm. Sadzi się ją raz, 

po 30 latach ścina. Po zasadzeniu rośliny, jeżeli się przyjmie po 2 latach można ją zbierać. W 

Koniecpolu może powstać fabryka, która będzie przyjmowała także zbiory od rolników, którzy będą 

zainteresowani uprawą tej rośliny. Jeżeli firma powstanie to rolnicy mogą podpisywać umowy z 

przedsiębiorcą. Pozyskanie zbioru zależy od pory roku, w której będzie roślina sadzona. Suszy się ją  

w naturalnych warunkach i jest to opłacalne. W grę wchodzi także dzierżawa gruntów. Na 1 ha 

przypada 14 tys. sadzonek. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała zaproszonym gościom i zwróciła się z prośbą o 

pozostanie. Następnie przedstawiciele Rady Miejskiej uroczyście wręczyli Burmistrzowi Ryszardowi 

Sulidze list gratulacyjny z okazji otrzymania tytułu: Osobowość Roku 2018 w plebiscycie Dziennika 

Zachodniego w kategorii samorządność i społeczność lokalna. Burmistrz Ryszard Suliga podziękował 

za uznanie. 

 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 5. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Burmistrza o podsumowanie działalności 

międzysesyjnej. 

Burmistrz Ryszard Suliga w załączonej prezentacji do protokołu przedstawił zakres prac od ostatniej 

zwyczajnej sesji w styczniu 2018 r. 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/374/18 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie 

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska – W planie dochodów przesuwa się w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” 

kwotę 6.000 zł z § 097 wpływy z rożnych dochodów na § 094 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych. 

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody z tytułu 

sprzedaży zlicytowanych działek o kwotę 389.000 zł. 

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.255,20 zł w 

związku z Decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych w związku z realizacją zadania Senior+ 

W planie wydatków zwiększa się następujące wydatki: 

Przedszkole nr 1 

w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia 

oraz w § 4270 o kwotę 2.000 zł na zakup usług remontowych  

w rozdziale 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i 

wyposażenia 

Szkoła Podstawowa nr 1 
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w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i 

wyposażenia, w § 4270 o kwotę 3.000 zł na zakup usług remontowych oraz w § 4240 na zakup 

środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł 

w rozdziale 80110 „Gimnazja” w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 

w rozdziale 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów i 

wyposażenia 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4210 o kwotę 4.800 zł na zakup materiałów i 

wyposażenia, w § 4260 o kwotę 56.000 zł na zakup energii oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych 

o kwotę 4.000 zł 

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i 

wyposażenia, w § 4270 o kwotę 2.000 zł na zakup usług remontowych oraz w § 4300 na zakup usług 

pozostałych o kwotę 7.000 zł 

Dokładniejsze wyjaśnienia zawierają pisma od Dyrekcji w/w jednostek, które załączam do wglądu. 

Wydatki realizowane przez UMiG 

w rozdziale 01095 „Rolnictwo i Łowiectwo – pozostała działalność” w § 4190 o kwotę 2.000 zł na 

zakup nagród konkursowych na konkurs „Ekologiczna zagroda” – 50% kosztów podlega refundacji  

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 4260 o kwotę 10.000 zł na zakup 

energii do mieszkań w Domu Nauczyciela i na ulicy Tarchalskiego, koszty te są następnie 

refakturowane na lokatorów. W § 4300 o kwotę 15.000 zł, w związku z rozbiórką budynku na ulicy 

Żeromskiego 

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki w § 

3110,4170,4210,4300,4610 o łączną kwotę 32.700 zł (jest to kwota niewydatkowana w roku 2015, 

którą należy wprowadzić do budżetu) 

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 

52.000 na zakup energii oraz o kwotę 150.000 zł w § 6050 na wydatki inwestycyjne związane z 

budową oświetlenia w Gminie Koniecpol 

w rozdziale 92601 „Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego” w § 6050 zwiększa się plan 

wydatków inwestycyjnych, które nie są objęte projektem o dofinansowanie budowy Centrum 

Kulturalno - Społecznego np. opłaty za energię w związku z licznikiem zainstalowanym na terenie 

budowy o kwotę 9.500 zł. 

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.255,20 zł w 

związku z Decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych w związku z realizacją zadania Senior+ oraz przenosi się kwotę 30.000,00 zł z 

wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. 
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W rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych nieobjętych dofinansowaniem o 

kwotę 500 zł (np. aktualizacja kosztorysów inwestorskich) na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy 

zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej”. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy nadal aktualna jest kwota 10 tys. zł na zakup energii do Domu 

Nauczyciela? 

Skarbnik Monika Starczewska – mieszkania nie zostały jeszcze sprzedane. 

Radny Przemysław Klita – na jakim etapie jest sprzedaż mieszkań w Domu Nauczyciela? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jedna z osób nie wyraziła chęci nabycia. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/375/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie  

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. 

  

Z- ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jest okazja do nabycia działki i mamy zgodę właścicieli na jej 

sprzedaż. 

Radny Wojciech Machera – czy jest to pilna sprawa, aby szybko podejmować decyzję? 

Radny Andrzej Kozak – rozmawiałem z właścicielem działki i jest storna zainteresowana sprzedażą, 

ponieważ do końca kwietnia ma nakaz rozbiórki budynku i chce uniknąć kosztów. 

Burmistrz Ryszard Suliga – uchwała nie dotyczy zakupu, a właściciel może zmienić zdanie. Jeżeli 

będzie mowa o zakupie to dam sprawę na posiedzenie komisji. 

 

1 radna opuściła salę. Stan rady – 14. 

 

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

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/376/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

funduszu sołeckiego. 

Burmistrz Ryszard Suliga – przyjęcie uchwały jest początkiem działań ws. wprowadzenia w gminie 

funduszu sołeckiego. Wprowadza się fundusz sołecki od 01.01.2019 r. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy projekt uchwały jest pod względem formalnym prawidłowy? 

Skarbnik Monika Starczewska – uchwała została sprawdzona przez pana Mecenasa. 

Mecenas Michał Lada – uchwała musi zostać ponownie podjęta po zakończonym programie 

naprawczym. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –Proszę o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/377/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XLIX/345/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 roku w 

sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 
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- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/378/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

uchylenia uchwały nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca  2009 r. w 

sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

 

 Za przyjęciem uchwały – 14 radnych 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/379/18 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/380/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie  

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych 

 

1 radny opuścił posiedzenie. Stan rady – 13. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/381/18 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie  

podziału Gminy Koniecpol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby  

radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

Sołtys Pikos E.-Teresów- mieszkańcy wsi wolą pozostać w dotychczasowym okręgu 

Radny Domoradzki Z.- uważam, że zabrakło konsultacji społecznych w tej sprawie, lepiej było zostawić 

dotychczasowe okręgi. 

 

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

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/382/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie  

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata  

2018 – 2020.   

 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/383/18 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie  

zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014 r.  

w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad  

korzystania z tych przystanków. 

 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/384/18 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie 

 zmiany nazwy ulic w mieście Koniecpol. 

 

Wojciech Skrobich – czy na tabliczkach pozostają nazwy urzędowe ulic? Czy nazwy ulic mają być z 

imienia i nazwiska? 

Mecenas Michał Lada – tak, to może pozostać. Natomiast sprawa dotyczy ujednolicenia nazw ulic w 

systemie ogólnopolskim TERYT, w którym zapis ulic w mieście Koniecpol jest pełny, czyli z imienia 

i nazwiska. Natomiast w bazie ewidencji ludności nazwy ten zostały zapisane tylko z nazwiska. W 

związku z powyższym, żeby mieszkańcy nie musieli wymieniać dokumentów, nie zmieniamy nazwy 

na pełne, tylko pozostawiamy tak jak obecnie. Podjęcie uchwały pozwoli zmienić w systemie TERYT 

zapis z pełnego nazw ulic na to co obecnie już funkcjonuje. 

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LII/385/18 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Koniecpol.  
 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych. 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Zgłoszono trzy interpelacje: Radny Rafał Chojnacki ws. doświetlenia odcinka chodnika między ul. 

Mickiewicza, ul Konopnicką a ul. Rynek. Radny Wojciech Skrobich złożył interpelację ws. kosztów 

ogrzewania budynku biblioteki obok SP 1 są zwracane szkole i czy jest możliwy zakup monitoringu 

dla SP nr 1. Druga interpelacja radnego Wojciecha Skrobicha dotyczy budżetu szkół prowadzonych 

przez Gminę czy został wykorzystany w 2017 r. 

Ad. 8  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła odpowiedzi na ostatnie interpelacje. 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Mateusz Szymala – sprawa dotyczy zabezpieczenia studni w Rudnikach. 

Burmistrz Ryszard Suliga – gmina jest współwłaścicielem działki, sprawa jest w sądzie. 

Radny Przemysław Klita – w dzielnicy Magdasz należy wyrównać drogi. Czy będą włączone lampy 

na ulicy? Petenci zgłaszają sprawę, żeby wydłużyć czas pracy kasy w urzędzie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jesteśmy w trakcie załatwiania przetargu na nakładkę asfaltową, 

wyrównanie i utrzymanie dróg. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – w kwietniu zaczynamy remonty. 

Radny Zbigniew Domoradzki – w Gazecie Koniecpolskiej powinny pojawić się informacje o pracy 

Rady Miejskiej, uchwały z sesji i propozycje sołtysów. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proponuję, żeby Pan lub inny radny coś napisał, jeżeli 

zasugerujecie Państwo temat, to zostanie on uwzględniony. Sama nie zdecyduję w imieniu całej rady, 

wszyscy muszą być poinformowani o takim materiale. 

Radny Rafał Chojnacki – chodzi o odcinek na ul. Konopnickiej i ul. Mickiewicza ws. oświetlenia. 

Burmistrz Ryszard Suliga – tam są niskie lampy niespełniające wymogów, została zgłoszona uwaga. 

Radny Rafał Chojnacki – zgłaszam sprawę parkowania samochodów przy wjazdach na posesję koło 

sklepu „Wafelek”. 

Radny Mateusz Szymala – proszę o wyrównanie drogi między Teodorowem, Aleksandrowem, 

Zarogiem i Rudnikami. 
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Burmistrz Ryszard Suliga – będziemy realizować w miarę możliwości. 

Radna Barbara Krawczyk – nie wszystkie ulice mają tablice, czy można w to zainwestować? 

Radny Zbigniew Domoradzki – proszę o przesunięcie lub likwidację przejścia dla pieszych przed UG, 

ponieważ ludzie niszczą sobie samochody o znak. 

Radny Zbigniew Lamch – cieszę się, że mój okręg wyborczy został podzielony na dwa odrębne. 

Radny Andrzej Kozak – chciałem poinformować, że są lampy na Wólce i Kuźnicy Grodziskiej w 

miejscach niedoświetlonych. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – Pan Burmistrz obiecał, że przyjedzie zobaczyć drogę. Droga w 

połowie się przerywa, bo jest miękkie podłoże. Można by ją czymś posypać. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – wniosek jest złożony, mamy nadzieję że w tym roku droga będzie. 

Radny Zbigniew Domoradzki – co z pierwszą częścią zagospodarowania zalewu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – została już podjęta decyzja w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim, 

musimy czekać, chcemy do końca czerwca. 

Sołtys Łysakowa Pośpiech – zgłaszam sprawę ustawienia wiaty na wsi. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jesteśmy w trakcie przetargu, proszę zgłosić sprawę do Pana S. 

Woźniaka. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska – kiedy została podjęta uchwała, że miasta nie można 

łączyć ze wsią ws. głosowania w wyborach. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – za miesiąc będzie podjęta uchwała ws. stałych obwodów 

głosowania, w której znajdzie się zapis głosowania mieszkańców Radoszewnicy w obwodzie w 

Koniecpolu. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska – za rzeką jest 8 działek, do których nie ma dojazdu, 

mieszkańcy się upominają w tej sprawie. Dlaczego nauczyciele-emeryci ze szkół przekształconych w 

stowarzyszenia nie otrzymali środków z funduszu socjalnego?  

I kolejne pytanie: jest działka, której właściciele już nie żyją, jak zmusić spadkobierców do jej 

uporządkowania? 

Burmistrz Ryszard Suliga – referat podatkowy w gminie prowadzi sprawy i przygotowuje sprawy do 

sądu w przypadku spadkobierców posesji. Jeżeli teren jest niebezpieczny zgłasza się to na Policję. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jeżeli budynek zagraża życiu zgłoszenie wpływa do nadzoru 

budowlanego i zostaje wydany nakaz rozbiórki. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska – gmina nakłada podatek rolny a jest 3 spadkobierców, 

czy można na nich wpłynąć? 

Mecenas Michał Lada – problem jest nieuregulowany stan prawny, nie można wymóc dbania o 

estetykę nieruchomości. 

Radny Przemysław Klita – w ustawie jest zapis o granicy pasu zieleni. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – nauczyciele-emeryci korzystają z funduszu socjalnego. Zmieniły 

się przepisy, dlatego proszę Pana Mecenasa o zabranie głosu. 

Mecenas Michał Lada – nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych pozwala nauczycielom, 

którzy korzystają ze świadczeń emerytalnych, będącym pod stowarzyszeniami, aby przypisano ich do 

szkoły publicznej. Sprawa jest w tej chwili w realizacji w RUW. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – jak są odśnieżane drogi to śnieg zostaje wrzucany na 

chodniki. W Starym Koniecpolu są dwie posesje, gdzie nikt nie mieszka. 

Mecenas Michał Lada – trzeba zgłosić to do nadzoru budowlanego. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – można też sprawę zgłosić do gminy. 

Sołtys Okołowic Celina Zaremba – temat odśnieżania powtarza się co roku. Pytanie właściwie do 

Starosty, ale kto się tym zajmuje. U nas omijają na z odśnieżaniem, bo jest jakiś harmonogram. 

Sołtys Aleksandrowa Jarosław Znojek – miał zostać posprzątany teren fabryki na Aleksandrowie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – wystąpiłem z pismem do Sanepidu o zagrożeniu na tym terenie, jak i 

terenu pałacu. 

Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz – co z przydomowymi oczyszczalniami? 



9 

 

Burmistrz Ryszard Suliga – nie ma odzewu, każdy kto chce mieć swoją musi ją wykonać 

indywidualnie. 

Ad.10 Sprawy różne. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego nikt nie zapytał obcokrajowców o kaloryczność biomasy? 

Burmistrz Ryszard Suliga – padło to pytanie i została udzielona odpowiedź. 

Pan Wojciech Szydłowski – ul. Rynek należałoby przekształcić w Plac Rynek. Dlaczego „Gazeta 

Koniecpolska” została wydana  w barwach PiSowskich, jest to kampania wyborcza? 

Burmistrz Ryszard Suliga – sam Pan sobie zaprzecza, kampania wyborcza to kampania, proszę nie 

łączyć polityki z innymi sprawami. Szata graficzna gazety nie ma nic wspólnego z kolorami 

ugrupowań politycznych. 

Na zakończenie sesji Burmistrz Ryszard Suliga wraz z Przewodnicząca Anetą Chrzuszcz złożyli 

życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 

Na tym posiedzenie zakończono. 

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

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska, Anna Zając-Włodarska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 18:00. 

 

 

 

 


