
Protokół Nr X/2015 
z X SesjiRady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 maja 2015 r.

I. Stan Rady Miejskiej - 14 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał radnych, Burmistrza, sołtysów 
i wszystkich obecnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu nr VIII i IX.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Koniecpol na 2015 rok
b) przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa 
Działania z siedzibą w Przyrowie
c) wystąpienie Gminy Koniecpol ze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Region 
Włoszczowski”
d) przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania 
„Stowarzyszenie razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie
e) sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Luborcza
f) sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
g) sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz
h) zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Koniecpol za 2014 r.
i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2014 r.
j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji za 2014 r.
k) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 r.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie obrad  X zwyczajnej 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  Do  porządku  obrad  wniesiono  uchwałę  ws.  w sprawie  zmiany uchwały  w  przedmiocie
wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Za przyjęciem było – 14 radnych
Z porządku obrad wycofano uchwały ws. przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod
nazwą  Rybacka  Lokalna  Grupa  Działania  z  siedzibą  w  Przyrowie  oraz  wystąpienia  Gminy
Koniecpol ze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”.
Za przyjęciem zmian byli wszyscy radni.
Ad. 3 Protokóły z VIII i IX sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

1. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę energii elektrycznej.



2. Rozmowy z Radą Nadzorczą i  Prezesem MPK ws. przekazania gospodarki śmieciowej i
wodno-kanalizacyjnej ( nowy harmonogram wywozu śmieci).

3. Odbyło  się  Walne  Zebranie  OSP,  na  którym  wybrano  Pana  Jacka  Kościańskiego  jako
pełniącego obowiązki Komendanta OSP.

4. Wraz z ks. Kazimierzem Bogdałem załatwiono dary dla osób posiadających niskie dochody
(wycofanie Caritas-u).

5. 17 kwietnia odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Śląskiego z okazji 25 – lecia samorządności.
6. Transport zbiorowy – Częstochowa.
7. 27 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Plastyczny w Przedszkolu Nr 2 pn. „Jan Paweł II –

święty w oczach dziecka”
8. 29 kwietnia spotkanie RIO Katowice.
9. 29 kwietnia kolejne robocze spotkanie ws. budowy drogi Nr 786.
10. 3 Maja odbyły się w rynku obchody Konstytucji 3- Maja. W tej intencji odprawiona została

Msza  Święta  w  kościele  Św.  Trójcy  oraz  delegacje  złożyły  wiązanki  kwiatów  pod
pomnikiem Bohaterów Koniecpola.

11. 5 maja gościliśmy Burmistrza Poręby.
12. 8  maja  odbyło  się  szkolenie  pracowników  Urzędu  przez  Archiwum  Państwowe  z

Częstochowy.
13. 12 maja wizyta w ZUS Warszawa – sprawa budynku ZUS.
14. 14 maja – konkurs V Gminny Konkurs Literacki dla klas II – III "Brzechwa dobrze znany".
15. 17 maja - Delegacja przedstawicieli OSP z terenu Gminy Koniecpol oraz Burmistrz Miasta i

Gminy Koniecpol uczestniczyli  w Powiatowym Dniu Strażaka w miejscowości Lubojna. W
czasie trwania uroczystości odznaczeni zostali druhowie z OSP Stary Koniecpol:

• Czesław Nowak - odznaczony: Złotym Znakiem Związku OSP RP 
• Krzysztof Lech - odznaczony: Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza 

16. 19 maja – rozmowy z PKP Częstochowa ws. zamknięcia przejazdu.
17. Spotkanie z prezesami Spółdzielni: Energia Elektryczna, zakup kotłowni.
18. Spotkanie z naczelnikami OSP w celu ustalenia terminu zawodów strażackich, które odbędą 

się 23.08.2015 r.
19. Rozmowy z Prezesami PKP na temat tworzenia linii komunikacyjnej dla potrzeb 

Koniecpola.
20. Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi – czas realizacji do 30 czerwca br.
21. W dniu 23.05.2015r. na terenie jednostki OSP Koniecpol II gościliśmy Pana Stanisława 

Gmitruka Dyrektora Oddziału Regionalnego  ARiMR w Częstochowie, który przybył 
wręczyć druhowi Wojciechowi Machera srebrną odznakę "Zasłużony dla Województwa
Śląskiego ". Pan Dyrektor także wręczył na ręce Prezesa OSP Koniecpol II Statuetkę "Za 
Strażacki Trud".  Uhonorowano druhów odznaką "Za Wysługę Lat"; 
50 lat Kaczyński Stanisław, 40 lat Stolarski Marian,25 lat Domoradzki Zbigniew,25 lat 
Wardzyk Piotr.

22. Dziś rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2.
23. Dziś wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. uzgodnień wodociągu na ul. 

Mickiewicza oraz kanalizacji dzielnicy Słowik.
24. Wybór Ławników – zgłoszenia do 30 czerwca.

Ad. 5 Interpelacje Radnych. 
Radna Barbara Krawczyk ws. odcinka drogi przy ul. Łąkowej, ok. 200 m. Nałożenie nakładki na
ten odcinek. 
Radny Przemysław Klita ws. naprawienia studzienki kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki koło Pana
Klimasa.
Radny Wojciech Skrobich ws. przeniesienia archiwum ZEAS oraz naprawy parkingu na rogu ul.
Szkolnej i ul. Modrzewiowej.



Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Koniecpol na 2015 rok
Uchwała Nr  X/53/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie  zmiany
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 przyjęta
została jednogłośnie.

b)  przystąpienia  Gminy  Koniecpol  do  Stowarzyszenia  pod  nazwą  Rybacka  Lokalna  Grupa
Działania z siedzibą w Przyrowie
Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania z siedzibą w
Przyrowie  przyjęta została jednogłośnie.

c) sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Luborcza
Uchwała Nr  X/55/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Luborcza  przyjęta została jednogłośnie.

d) sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
Uchwała Nr  X/56/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie sprzedaży
działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego stanowiących własność
gminy przyjęta została jednogłośnie.

e) sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz
Uchwała Nr  X/57/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży
działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wąsosz przyjęta została jednogłośnie.

Radny Przemysław Klita  czy  są  jakieś  korzyści  z  masztu  znajdującego  się  na  starej  szkole  w
Wąsoszu?
Burmistrz Ryszard Suliga – nie ma nic, nie ma żadnej anteny i jest to własność telekomunikacji.

f) zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Koniecpol za 2014 r.
Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2014
rok przyjęta została jednogłośnie.

g)  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2014 r.
Uchwała Nr X/59/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejskiej
Przychodni Rejonowej w Koniecpol za 2014 rok przyjęta została jednogłośnie.

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
za 2014 r.
Radna Aneta Chrzuszcz zapytała skąd straty na kwotę 58 tys. zł.
Radny Wojciech Skrobich – w roku 2013 zysk a w 2014 – strata.
Radny Przemysław Klita – czy są zyski na koncie?
Sekretarz Andrzej Perliński – mają środki za ubiegły rok w kwocie 20 tys. zł.
Skarbnik Gminy Jadwiga Gwara – jest okrojony budżet ponieważ jest opłata za podatek i czynsz.
Radny Zbigniew Domoradzki – jaki czynsz?
Radny Przemysław Klita – co z pracownikami, którzy teraz są zatrudnieni?
Pan Sekretarz – nadal wszyscy pracują, ten rok pozostanie na takim poziomie jakim jest.



Pan  Burmistrz  –  prowadziliśmy rozmowy z  nowym właścicielem ośrodka.  Wynegocjowaliśmy
stawkę za czynsz 1.800,- zł.  Było 4 tys.,  potem zeszło na 2 tys. zł.  Pani B. Wojtala ma zrobić
kalkulację czy jest w stanie utrzymać działalność z hotelu, utrzymać siebie i zapłacić za czynsz.
Jeżeli  odpowiedź  będzie  pozytywna  to  podpiszemy  umowę  dzierżawy.  Przygotowujemy
dokumentację do przekazania budynku i oficyny.
Pan Sekretarz – 1.800, -zł to kwota netto. Plus naliczyć podatek i przeliczyć na koszt czynszu. 
Radna Aneta Chrzuszcz – instytucja kultury pod gminą to OKSiR, a działalność gospodarcza to
drugie. Jeżeli będziemy rozliczać OKSiR to należy pewne rzeczy oddzielić.
Pan Burmistrz – jeżeli chodzi o Dom Kultury to obecnie zajęcia są porozrzucane po świetlicach
szkolnych, hali sportowej. Jeżeli będzie strata to gmina nie dołoży do prowadzonej działalności
przy OKSiR.
Radny Przemysław Klita – co z osobami, które tam pracują, mogą one stracić pracę.
Pan Sekretarz – chcemy przejść łagodnie te zmiany. Była tradycja, że OKSiR dokładał na inne cele.
Radna Aneta Chrzuszcz – tak jak dochód z działalności basenu.
Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania  finansowego  instytucji  kultury –  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  za  2014  r.
przegłosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

i)  w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Przewodniczący Marek Ćwiek wyjaśnił,  że stawki są takie same, a sama uchwało jest  do RIO,
chodzi o sposób zredagowania.
Uchwała Nr  X/61/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia  28 maja 2015  r.  w sprawie zmiany
uchwały  w  przedmiocie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przyjęta jednogłośnie.

j) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za
2014 r.
Radna  Aneta  Chrzuszcz  –  Komisja  Rewizyjna  pozytywnie  zaopiniowała  i  oceniała  wykonanie
budżetu. Wniosek do RIO, które również wydało pozytywną opinię.
Przewodniczący Marek Ćwiek – udzielenie  absolutorium to ciągłość władzy,  przesłanki  zostały
spełnione. Komisja Rewizyjna wywiązała się w terminie.
Uchwała Nr  X/62/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia  28 maja 2015 r.  w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
została przegłosowana 13 głosami. 1 radny – wstrzymał się od głosu.

Ad. 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
Radny Wojciech Skrobich odniósł się do odpowiedzi ZEAS. Nie ma w odpowiedzi konkretnych
liczb,  dlatego  proszę  o  przedstawienie  o  konkretne  koszty.  Wystąpienie  Radnego  z  kolejną
interpelacją.
Radny  Wojciech  Machera  –  ws.  placu  zabaw  jest  odpowiedź  negatywna  i  przekazuję  ją
mieszkańcom.
Interpelacje stanowią załącznik do protokołu.
Na Sesji była obecna Pani Ilona Olczyk, która podjęła temat Centrum Integracji Społecznej. Projekt
to  prawie  2  mln  zł.  Uczestnicy  świadczą  usługi  w  zakresie  różnych  prac  sezonowych,
remontowych, opieki na dziećmi czy osobami starszymi. Dostają oni świadczenia integracyjne z
Biura Pracy, jest to w pewnym sensie przygotowanie do pracy. Mamy zalecenia pokontrolne i nie
możemy  ruszyć  projektu.  Zwracamy  się  o  pożyczkę  w  kwocie  100  tys.  zł.  Po  pozytywnym
zaopiniowaniu koszty zwrócimy. Czas realizacji projektu to 5 lat.
Pan Sekretarz – Projekt musi być zakończony, jeżeli nie zabezpieczymy 100 tys. zł to będziemy
musieli  zwrócić  2  mln  zł.  na  miesiąc  przed  zamknięciem  projektu.  Osoby  biorące  udział  w



projekcie to ludzie, którzy mogą czegoś się nauczyć ale także czuć się potrzebnym na rynku pracy.
Projekt ma na celu wspomaganie osób długotrwale bezrobotnych.

Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski.
Radny Przemysław Klita – sprawa dowozu dzieci z dzielnicy Magdasz w okresie zimowym to w
drodze przetargu?
Pan Sekretarz – dokładnie przeanalizujemy sytuację wspólnie z ZEAS-em.
Radny Przemysław Klita – przy Panu Klimasie, gdzie znajduje się transformator należy wykosić
plac.
Radny Dariusz Świerczyna – sprawa wypoczynku dla dzieci w okresie letnim, czy będzie czynny
zalew?
Radny Gwidon Jelonek – chcemy aby był czynny basen jak również i zalew. Składane są oferty ws.
porządkowania  terenu.  Do  10  czerwca  br.  teren  uporządkować  i  zatrudnić  2  ratowników.
Zadeklarowała się firma do sprzedaży zimnych napojów,
Radny Zbigniew Lamch – co z remontem drogi wojewódzkiej, czy działka do Ośrodka Zdrowia
nadal własnością PKP?
Pan Burmistrz – ten pas przy drodze, czekamy na wyrok sądu z Warszawy. PKP cały czas składało
odwołanie. Istotny będzie wyrok ostateczny.
Radny Dariusz Saternus – na terenie byłych KZPPP zdemontowano komin, czy właściciel spłaca
dłużników, czy wynosi co się da?
Pan Sekretarz – zrobiliśmy poczynania ws. płyt jako strona do odzyskiwania pieniędzy. Jest już I
licytacja. Gmina w licytacji jest uwzględniona, a to jest ważne.
Radny Andrzej Kozak – własność po byłym SKR – można wykorzystać ten kawałek.
Pan Burmistrz – własność Skarbu Państwa, wystąpiliśmy do Sądu o pozyskanie tych terenów.
Przewodniczący Marek Ćwiek – zainteresowanie spółkami wodnymi, sprawa oczyszczania rowów.
Pan Burmistrz – były rozmowy z Zarządem Melioracyjnym i chęci utworzenia spółki wodnej.
Pan Sołtys Pośpiech – sprawa lamp w stronę Kuźnicy Wąsowskiej.
Pan Burmistrz – ws. oświetlenia trzeba zrobić nową dokumentację, a w programie naprawczym nie
przewiduje się inwestycji. Priorytet to teraz ul. Słowackiego.
Przewodniczący Marek Ćwiek – stan prawny dróg gminnych.
Pan Sekretarz – drogi nie mają statusu, że są drogami gminnymi. Nie ma prawnych uregulowań i
nie  można  zainwestować.  Zgłoszono  5  dróg  do  Katowic  jako  dofinansowanie  ze  środków
powodziowych.
Radny Sławomir Chrzuszcz – stan dróg i bieżące roboty.
Pan Burmistrz – zależnie od pogody będziemy starali się realizować remonty.
Sołtys Edward Pikos – do każdej wsi jest droga asfaltowa. Na Teresowie potrzeba 6 samochodów,
żeby wyrównać drogę. 
Radny Przemysław Klita – każdy chciałby mieć dobrą drogę. Stan dróg znamy dobrze na terenie
gminy.  Staraliśmy  się  jako  komisja,  aby  każde  sołectwo  było  zadowolone.  Dołożyliśmy
oczyszczanie rowów. Nie możemy zabrać z innego sołectwa.
Sołtys Agnieszka Bożek – czy letnicy płacą za śmieci na Wąsoszu?
Przewodniczący  Marek  Ćwiek  –  sprawdzimy  jaki  jest  aktualny  stan.  Powinny  być  zawierane
indywidualne umowy z MPK.
Radny Zbigniew Domoradzki- czy została rezerwa tłucznia celem dołożenia na Teresowie?
Przewodniczący Marek Ćwiek – czy jest możliwość jeżeli na wsi za sprzęt do wyrównania dostać
więcej tłucznia?
Radny Przemysław Klita – nie wiem, bo nie rozmawialiśmy pod tym kątem. 

Ad. 9. Pan Roman Płowiec – Seniorzy z Osiedla ws. ławek w lesie. Prośba o interwencję Policji,
aby zaglądać na plac zabaw na ul. Robotniczej. Również ważna sprawa śmieci na ścieżce zdrowia.
Radny Zbigniew Domoradzki – ws. znaczenia drzew przez nadleśnictwo.
Pan Burmistrz – ws. ławek był rozmowa z Panem Skrzyniarzem, ale były opory mieszkańców. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ćwiek i Radny Gwidon Jelonek odczytali  postanowienie
Sądu Okręgowego w Częstochowie ws.  postępowania prowadzonego przez Sąd  na wniosek p.
Józefa Kałuży przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryszardowi Sulidze. 

Ad.  10  Przewodniczący  Rady Miejskiej  Pan  Marek  Ćwiek  dokonał  zamknięcia  X  Sesji  Rady
Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 12:00 do 15:00.


