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                                                         Protokół Nr IV/2014 

IV Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

                                                    z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

 

I.  Stan Rady Miejskiej                                       - 15 radnych 

II. Obecni wg załączonej listy obecności           - 15 radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał radnych, Burmistrza. sołtysów 

i wszystkich obecnych na IV -Sesji Rady Miejskiej. 

Zaproponował następujący porządek obrad : 

 1/  Otwarcie i stwierdzenie jej prawomocności. 

 2 / Przyjęcie porządku obrad sesji. 

 3/  Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Miejskiej. 

 4/  Informacja nt. płatności bezpośrednich w nowej perspektywie Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lala 2014 – 2020. 

 5/  Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Koniecpolu. 

 6/  Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

 7/  Interpelacje radnych. 

 8/  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     -  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

         warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

      -  zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich 

      -  zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

  9/  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

10/  Zapytania i wolne wnioski. 

11/  Sprawy różne. 

12/  Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

AD.1 

       Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu  

Pan Marek Ćwiek. Stwierdził iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

AD.2 

       Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

AD.3 

       Protokół z I i II – Sesji Rady Miejskiej został odczytany i z poprawkami  przyjęty  

jednogłośnie. 

AD.4 

       Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek zaprosił Panią Honoratę  

Kurek z Oddziału Doradztwa Rolniczego o informacje nt. płatności bezpośrednich          

w 2015 roku. 

       Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich w 2015 roku dotyczą : 

– rodzajów płatności 

– wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie 

rolnikowi poszczególnych płatności 

       Dotychczasowe zasady współpracy rolnika z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

       Rolnictwa nie ulegną zmianie. Terminy także nie ulegną zmianie tzn. rolnicy będą 

zobowiązani do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja. 

       Pani Kurek poinformowała że każdy zainteresowany rolnik będzie mógł uzyskać 

szczegółowe informacje i niejasności na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji       

a także Ministerstwa Rolnictwa. 

       Radni przyjęli informacje nt. dopłat. 
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AD.5 

       Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił radnym informacje nt. funkcjonowania 

       oświaty na terenie MiG Koniecpol zgodnie z art.5 ust.7 oraz art.34 ust.1 ustawy o  

systemie oświaty. 

       Informacja pisemna sporządzona przez ZEAS w Koniecpolu stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

       Rada Miejska przyjęła informację jednogłośnie. 

AD.6 

       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.       

       Pan Burmistrz MiG Ryszard Suliga w okresie od 11 grudnia do dzisiaj zajmował się 

sprawami: 

        -  dowóz dzieci do Koniecpola 

        W tej sprawie odbyło się spotkanie z V-ce Prezesem PKS oraz naszymi przewoźnikami. 

 Po dyskusji i przeanalizowaniu planujemy zorganizować autobus ,który będzie 

wyjeżdżał z Częstochowy -Koniecpol Rynek – Przychodnia Lekarska – szkoła 

ponadgimnazjalna  - w Koniecpolu ok. 7.45 , powrót spod  szkoły   ponadgimnazjalnej ok. 

godz.14.15          

       Zapewnienie Prezesa PKS ,że wyjdzie naprzeciw naszym oczekiwaniom i uruchomi na  

tej trasie dwa kursy.                                           

       2 kursy na trasie z Przyrowa do Koniecpola ok. 7.50          

       Następny autobus z Żytna   - 2 kursy           

       Problem mamy trasę nieuzgodnioną od  Secemina. 

       Burmistrz dodał, że wystąpił także do Prezesa o uruchomienie przejazdu na trasie 

Secemin - Myszków. To wszystko  zostało uzgodnione z Prezesem PKS, natomiast 

oczekuje ofert od naszych  przewoźników. Chcemy uruchomić przewóz pomiędzy 

Szczekocinami a Koniecpolem.                                                                                                                              

       Wracając do oświaty Burmistrz zasygnalizował, że chciałby wziąć udział w 

wywiadówkach szkolnych, gdzie będą rodzice uczniów i uzyskać informację czy 

wyrażają zgodę aby ich dziecko uczęszczało do klasy o profilu sportowym. Po takich 

spotkaniach będzie pełne rozeznanie czy mamy tworzyć klasy sportowe w ZS Nr 1 I Nr 2. 

        Na spotkaniu z dyrektorami szkół została poruszona sprawa dowozu dzieci. Każda 

zmiana kursu ma być skonsultowana i przeanalizowana. Nie może być tak, że dopłacamy 

do krótkich dowozów. 

       - spotkanie z Przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

         w sprawie 100% dofinansowania na zazielenienie wokół zalewu. Jest problem dot.  

podjazdów pod Biedronkę. Jest pas, który nie jest naszym terenem, tylko jest własnością  

PKP. Jest wyrok Sądu, żeby odstąpili nam ten teren. Jedyną drogą dojazdową jest wjazd 

do Biedronki. 

        Problemem jest Program Naprawczy, który zabrania jakichkolwiek inwestycji: 

      - została rozwiązana umowa z Z-cą Burmistrza oraz Dyrektorem OKSIR-u 

        Januszem Stypką 

      - spotkanie w Lelowie nt .bezpieczeństwa ruchu drogowego 

      - zmiana organizacji ruchu przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji – w tej sprawie 

        wystąpiliśmy na policje o opinie. 

      - ul. Słowackiego 

        Mamy zamkniętą sprawę, że nie możemy wykonać kanalizacji. Będziemy zmuszeni 

        wystąpić do Ministerstwa Finansów o wyrażenie zgody na pozwolenie budowy   

kanalizacji. Taka sama sytuacja występuje na Słowiku , gdzie nie można podłączyć się do 

        oczyszczalni ścieków. Na Słowiku będziemy starać się o budowę nowej oczyszczalni. 

      -  spotkanie  w sprawie pozyskania środków unijnych –  utworzyć stanowisko pracy 
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            w tej sprawie 

         -  rozwiązać problem ze śmieciami      

         -  Burmistrz poinformował, że trzeba będzie rozwiązać problem budynku , który został 

            wyremontowany przez CIS i służy tylko i wyłącznie Związkowi Emerytów i 

Rencistów. 

            Budynek ten znajduje się na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Szkolnej i szkoła 

            ponosi całkowite koszty utrzymania. 

AD.7                                                       

        Interpelacje radnych. 

        Radna – Barbara Krawczyk – w imieniu rolników  Kuźnica Wąsowska  w sprawie 

        utwardzenia odcinka drogi dojazdowej do pól. 

 

AD.8 

       Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przystąpił do głosowania uchwał w 

       sprawach : 

      - określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol  

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
       Przewodniczący zwrócił się do radnych oraz sołtysów o uzupełnienie i potrzebę  

dodatkowych przystanków Radni i sołtysi zgłosili potrzebę usytuowania dodatkowych 

przystanków autobusowych, które zostaną wprowadzone do załącznika do uchwały. 

       Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2014 roku została 

przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

      -  zarządzenie wyborów sołtysów i rad soleckich 

       Radni w terminie do 10 stycznia przedstawią harmonogram zebrań w sprawie wyboru 

sołtysa i rad sołeckich w swoich okręgach wyborczych. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie. 

       Uchwała Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2014 roku została 

       przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

       - zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIV/272/14 z dnia 

       22 maja 2014 roku 

       Pani Skarbnik Gminy Jadwiga Gwara – wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca na 

koniec roku 

       Uchwała Nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2014 roku została 

       przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

       - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2014 

       Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że WPF została zmieniona w związku ze zmianą 

uchwały budżetowej oraz zarządzeniami Burmistrza. Zmienione została dochody , 

wydatki oraz przedsięwzięcia. 

          
       Radny Gwidon Jelonek  - zapytał co oznacza obsługa kredytowa? 

       Pani Skarbnik wyjaśniła, że z budżetu płacimy odsetki od kredytu z naszych dochodów. 

       Burmistrz Miasta i Gminy dodał, że to dotyczy kredytu zaciągniętego z Parabankiem. 

Poprzedni Burmistrz zaciągnął pożyczkę z Firmy nie będącej Bankiem i teraz trzeba 

płacić nie odsetki tylko stałe kwoty. 

          
       Radny Saternus Dariusz – zauważył, że Zespół Szkół Nr 2 jest drugim miejscu i jest 

       to raczej krzywdzące dla szkoły. 

       Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie. 

       Uchwała Nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2014 roku została 

       przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. do protokołu. 
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         -  zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości 

          Uchwała Nr IV/23/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2014 roku została 

          przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. do protokołu. 

 

AD.9 

          Po przegłosowaniu uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek 

przystąpił do kolejnego porządku obrad . 

          Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

          Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi Panu Wojciechowi Szydłowskiemu na 

zadane pytanie '' Dlaczego dzieci wchodzą do szkoły tylnym wejściem. Odpowiedź 

pisemną złożył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Koniecpolu Pan Przemysław 

Wojciechowski. 

          Pan Szydłowski poprosił o podanie do publicznej wiadomości. 

           
         Radny Gwidon Jelonek – pytania ? 

          1/ proponuje zmianę nazwy ulicy '' Nad Brudna Wodą'' 

          2/ czy w budżecie na 2015 rok zaplanowano środki na wymianę nawierzchni na sali    

gimnastycznej w ZS Nr 1 i węzeł sanitarny – są to zalecenia SANEPID-u 

           Pani Skarbnik odpowiedziała, że przy konstrukcji budżetu posługiwała się Programem 

           Naprawczym. W sprawie wydawania środków nie ingeruje na co mają być wydawane. 

            
           Pan Marek Ćwiek – zapytał, czy z rezerwy budżetowej można cokolwiek 

wygospodarować? 

         Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie mamy rezerwy celowej. 

            

         Radna Aneta Chrzuszcz – wróciła do ustalania terminu wyborów sołtysów – prośba do 

         Pana Burmistrza o podanie konkretnych terminów w celu sporządzenia harmonogramu. 

            
         Przewodniczący Rady Miejskiej – w sprawie zwiększenia przejść dla pieszych w Rynku. 

         Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o drogi gminne to nie ma problemu. Na nasz 

wniosek występujemy do policji o opinie. 

            
         Radny Przemysław Klita – pytanie ? 

         1/ czy realny jest dowóz dzieci do szkoły i przedszkola z ulicy Magdasz? 

         Burmistrz MiG Ryszard Suliga – wyjaśnił, że dzieci z  Magdaszu nie są ujęte do 

dowozu ponieważ odległość jest mniejsza niż trzy kilometry. 

         Są 2 linie ,które ewentualnie można by skierować gdyby spełnione były warunki tj. od 

         Łysakowa do Przysieki- z kolei zbyt wczesna godzina i też może być problem, drugi 

kurs od Starego Koniecpola przez Błonie. 

         Rodzice dzieci zgłosili zastrzeżenie, że nie wyrażają zgody na wjazd autobusu 

szkolnego przez Błonie i przejazd przez niestrzeżony przejazd kolejowy.  

         Pytanie Burmistrza: Kto weźmie odpowiedzialność? 

         Radny Gwidon Jelonek – zobowiązał się spróbować rozwiązać problem poprzez  

ustalenia dowozu młodzieży szkolnej na przyszły rok szkolny z Panem Sławomirem 

Woźniakiem oraz Panią Danutą  Perońską- opiekunem dowozu dzieci na ustalonych 

trasach. 

            
         Radny Zbigniew Domoradzki  - zły stan drogi na Teresowie, naprawa syreny alarmowej 

         oraz zgłosił, aby służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg wjeżdżały również na ulicę 

         Zieloną 
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         Pan Wojciech Szydłowski – wystąpił z zapytaniem w n/w sprawach : 

           1/  stan faktyczny Apteki zlokalizowanej w Przychodni Zdrowia 

           2/  wysypisko śmieci na ul. Zamkowej 

           3/  chodnik na ul. Ogrodowej 

           4/  regulamin użytkowania hali sportowej 

           5/  czy jest możliwość uruchomienia komunikacji z Dąbrowy Zielonej 

           6/  pytanie? Kto płaci za światło przed Biedronką w dzień 

           7/  nt. oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej 

           8/  sposób naliczania odsetek za 1 dniowe opóźnienie w podatkach 

           9/  zawiadamiać mieszkańców osiedla o sesjach Rady Miejskiej 

           

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Suliga udzielił odpowiedzi na Panu Szydłowskiemu 

na nurtujące go zapytania w n/w sprawach : 

– w sprawie Apteki – sprawa zostanie rozwiązana w najbliższym czasie, po 

wcześniejszym 

spotkaniu z właścicielką Apteki 

– w sprawie dzikich wysypisk – należy zgłosić odpowiedzialnym służbą np. na policje   

– odn. hali sportowej – na dzień dzisiejszy nie ma opiekuna sportowego, natomiast jest 

regulamin korzystania z hali      

– w sprawie komunikacji z Dąbrową Zieloną – jest komunikacja w tym kierunku            

– odn. energii elektrycznej przed Biedronką – płaci właściciel , sprawa do sprawdzenia 

– odn. rozbudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Rzecznej – technicznie 

jest to niemożliwe, kierowanie  ścieków ze Słowika . W tej chwili są to moje 

przemyślenia. 

– w sprawie ewentualnej budowy oczyszczalni w dzielnicy Słowik 

– od. naliczanych odsetek za zwłokę w płaceniu zobowiązań podatkowych – mamy 

program podatkowy, który automatycznie nalicza odsetki po terminie raty 

-          ogłoszenia o sesjach na tablicy ogłoszeniowej na osiedlu – będzie sprawa załatwiona 

po rozmowie z Prezesem Spółdzielni. 

 

AD.11 

Po udzieleniu odpowiedzi Panu Szydłowskiemu Burmistrz poinformował Radnych, że 

Gmina otrzymała 2 umowy najmu  lokali dot. oficyny i hotelu  od Pełnomocnika Pana 

Potockiego Kancelarii Pana Boronia. Gmina zobowiązuje się załatwić sprawę 

polubownie. 

Druga sprawa niezałatwiona za mojego poprzednika to podpisana umowa z Komendą 

Wojewódzką Policji w sprawie wykonania parkingu i ogrodzenia na nieruchomości 

gdzie znajduje się Komisariat Policji w Koniecpolu przy ul. Działkowej, w zamian za 

udostępnienie części działki pod kotłownię. W tej sprawie ustalono spotkanie z 

Przedstawicielem Policji. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Burmistrz złoży życzenia noworoczne dla 

radnych, sołtysów i wszystkich obecnych. 

 

AD.12 

         Po wyczerpaniu porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu Przewodniczący 

Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia III – Sesji Rady Miejskiej. 

 

        Na tym protokół zakończono i podpisano. 

        Protokółowała: Barbara Smaga 

        Sesja trwała od godz. 14.00 do 18.30. 


