
Protokół Nr XI/2015
z nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 11 czerwca 2015  r.

I. Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych

Nadzwyczajna sesja  Rady Miejskiej  rozpoczęła  się  złożeniem ślubowania przez nowo wybraną
Radną Panią Agnieszką Bożek w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 31
maja 2015 r.. 
Przewodniczący Rady oraz  Burmistrz  Ryszard  Suliga  złożyli  gratulacje  Pani  Agnieszce  Bożek,
która objęła mandat radnej Rady Miejskiej w Koniecpolu.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Pan  Marek  Ćwiek  zaproponował  następujący
porządek obrad

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o
współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla subregionu Północnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
b)  zmieniająca  uchwałę  Nr  152/XXII/2014  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
c) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu
d) wydzierżawienia części działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Koniecpol dla
Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w
Częstochowie 
e) powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych 
f) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu
g) w sprawie wydzierżawienia lokalu znajdującego się w budynku komunalnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o
współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla subregionu Północnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
b)  zmieniająca  uchwałę  Nr  152/XXII/2014  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
c) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu
d) wydzierżawienia części działek zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Koniecpol dla
Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w
Częstochowie 
e) powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych 
f) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu
g) w sprawie wydzierżawienia lokalu znajdującego się w budynku komunalnym.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Otwarcia XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Marek Ćwiek i
stwierdził że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.



Ad. 2 Za przyjęciem porządku obrad byli wszyscy obecni radni.
Na początku sesji mieszkaniec pan Józef Marek odniósł się do sprawy oczyszczania rowu, który
przechodzi  przez  jego  posesję.  Rów nie  był  oczyszczony  przez  45  lat.  Nie  dogadano  się  ws.
sprzedaży drogi.  Proszę  o  przekopanie  tego  rowu.  Byłem już  w urzędzie  i  zgłaszałem sprawę
poprzedniej  władzy,  byłem także  w  starostwie.  Przyjechali  inspektorzy  od  spraw środowiska  i
stwierdzili, że to jest zadanie gminy. To nie są duże koszty, ale jak się zrobi to raz to nie będzie
problemu.
Pan  Burmistrz  Ryszard  Suliga  zwrócił  się  z  prośbą  do  Pana  Józefa  Marka  o  przyniesienie  w
najbliższym czasie dokumentację, która pozwoli na rozpatrzenie sprawy i numerów działek.
Pan Zygmunt Starczewski ws. sprzedaży zboża. Na targu w Koniecpolu handel odbywa się przez
gospodarzy z innych terenów. A powinniśmy promować rodzimy handel.
Przewodniczący Marek Ćwiek – jeśli ktoś ma pozwolenie na handel to może sprzedawać gdzie
chce. Jako rada miejska nie możemy tego zabronić.
Pan Zygmunt Starczewski – ws. lasów na Przysiece, aby one mogły być nasze. Należą mi się 3
działki.
Burmistrz Ryszard Suliga – proszę w przyszłym tygodniu przyjść do urzędu w celu sprawdzenia
jakie są to działki.
Pan Zygmunt Starczewski – droga dojazdowa koło p. Olesińskiego, trzeba poprawić nawierzchnię.
Radny Przemysław Klita – tam jest dowieziony kamień z rozbiórki domu przy ul. Rynek i nie jest
dobrze wyrównany.
Pan Burmistrz – wraz z radnymi podjęliśmy temat scalania gruntów, żeby zrobić drogi dojazdowe
do  pól.  Żadne  sołectwo  nie  było  tematem  zainteresowane.  Znaleźliśmy  ponad  200  tys.  zł  na
wyrównanie nawierzchni, w tym celu powołana została komisja.
Pan Zygmunt Starczewski – na ul. Nad Strugą, jak rolnicy nie mamy dotacji na paliwo.
Radny Przemysław Klita – my jako gmina nie podlegamy pod NW, Pan jest mieszkańcem miasta.
Radny Zbigniew Lamch – w 2017 r. będzie zmiana obszaru.
Pan Zygmunt Starczewski – na rzece Nad Strugą bobry zrobiły tamę.
Przewodniczący Marek Ćwiek – bobry są pod ochroną.
Pan Sławomir Detko – na ul. Stanisławskiej trwa remont drogi, zostaje 400 m, które należałoby
dokończyć. A w tej chwili mamy nawet sprzęt.
Przewodniczący Marek Ćwiek – my, jako Rada uchwalamy budżet, w którym nie ma planowanych
inwestycji. Te środki pochodzą z funduszy powodziowych.
Pan Burmistrz – 100 m drogi to koszt prawie 26.500,- zł. W miarę możliwości robimy to co jest
pilne i dzielimy środkami tak, żeby zmieścić się w programie naprawczym.

Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie:
a)  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  Aneksu  nr  1  do  Porozumienia  z  dnia  6  marca  2015  roku  o
współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla subregionu Północnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Za przyjęciem projektu uchwały – 14 radnych
b)  zmieniająca uchwałę Nr 152/XXII/2014 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
c)zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu
Za przyjęciem projektu uchwały – 14 radnych
d)wydzierżawienia  części  działek  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  i  gminy  Koniecpol  dla
Śląskiego  Oddziału  Okręgowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  Oddział  Rejonowy  PCK  w
Częstochowie
Za przyjęciem projektu uchwały – 14 radnych
e) powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych 
Za przyjęciem projektu uchwały – 14 radnych



f) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu
Projekt uchwały wniósł do porządku obrad Radny Sławomir Chrzuszcz.
Za – 11 radnych, Przeciw – 2, głos wstrzymujący się - 1
g) w sprawie wydzierżawienia lokalu znajdującego się w budynku komunalnym.
Za przyjęciem projektu uchwały – 14 radnych

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie:
-  Uchwała  Nr  XI/63/15 Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  11  czerwca  2015  r.  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy
w  sprawie  opracowania  i  realizacji  Strategii  RIT  dla  subregionu  Północnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 została przyjęta
jednogłośnie – 14 radnych za.

-  Uchwała  Nr  XI/64/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  11  czerwca 2015 r.  zmieniająca
uchwałę  Nr  152/XXII/2014  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wyjaśnienia złożyła Pani Kierownik MGOPS  Edyta Wierzbińska, która wyjaśniła, że chodzi o
uchwałę  już  podjętą   i  wykreślenie  podpunktu  usługi  realizowane bezpłatnie.  Ten podpunkt  to
według tej uchwały usługi płatne.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 14 radnych za.

-  Uchwała  Nr  XI/65/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  11  czerwca  2015 r.  w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu – została przyjęta jednogłośnie – 14 radnych za.

-  Uchwała  Nr  XI/66/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  11  czerwca  2015 r.  w sprawie
wydzierżawienia  części  działek  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  i  gminy  Koniecpol  dla
Śląskiego  Oddziału  Okręgowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  Oddział  Rejonowy  PCK  w
Częstochowie.

Radny Dariusz Świerczyna – jeżeli na PCK to tak, jeżeli ktoś inny to opodatkować.
Radny Andrzej Kozak – pojemniki powinny służyć do celów zbierania odzieży, a nie jak do tej pory
wrzucane są inne rzeczy.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 14 radnych za.

-  Uchwała  Nr  XI/67/15 Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  11  czerwca  2015  r.  w  sprawie
powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych

Zgłoszono kandydaturę  3 radnych do komisji opiniującej: Marek Ćwiek, Gwidon Jelonek i Andrzej
Kozak. Radni wyrazili zgodę.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 14 radnych za.

- Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Radny  Sławomir  Chrzuszcz  określił,  że  proponowane  diety  dla  radnych  dokładnie  zostały
przeanalizowane i wydatki powinny się zmieścić w planowanym budżecie na rok 2015. Podjęcie
uchwały jest ważne, ze względu na zmiany, które mogą wejść w życie od 01 lipca 2015 r.

Za przyjęciem uchwały – 4 radnych, 2 – przeciw, 8 – wstrzymało się od głosu.

-  Uchwała  Nr  XI/69/15 Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  11  czerwca  2015  r.  w  sprawie
wydzierżawienia lokalu znajdującego się w budynku komunalnym
Przewodniczący Marek Ćwiek - sprawa dzierżawy lokalu była podejmowana już na komisji.



Pan Burmistrz – Pani  Fryzjerka maiła  już umowę przedłużaną.  Ja nie  mogę jej  podpisać teraz.
Zgodę musi podjąć Rada. 

Radny Wojciech Skrobich – czy musi być przetarg, czy zgoda na dzierżawę?

Rady Dariusz Świerczyna – jeżeli w trybie przetargowym, to może ktoś inny wygrać.

Pan Burmistrz – w projekcie uchwały paragraf 1 następuje zmiana z trybu przetargowego na tryb
bezprzetargowy na okres 5 lat.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 radnych za.

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski.

Radna Barbara Krawczyk – na tzw. „Księżym polu” teren jest zarośnięty.

Radny Wojciech Machera – wykosić też inne tereny, np. przy ul. Tarchalskiego. Sprawa Zamiatania
ul. Żeromskiego, jak to utrzymać. Jak gmina może to posprzątać?

Pan Burmistrz – staramy się porządkować ulice gminne.

Radny  Przemysław  Klita  –  ws.  sprzętu  w  ramach  zamiany  za  dodatkowe  utwardzenie  drogi.
Przejechałem po terenie, nikt nie był zainteresowany propozycją.

Czy są wytyczne ws. dowozu dzieci?

Pan Burmistrz – nie.

Radny Andrzej  Kozak – sprawa wywozu kamienia  w miejscowości  Oblasy.  Jeden mieszkaniec
zabronił wysypywania tłucznia od strony cmentarza. Jestem zwolennikiem utwardzenia.

Pan Radny Andrzej Kozak wniósł w tej sprawie interpelację.

Radny  Zbigniew  Lamch  –  są  prowadzone  roboty  w  Luborczy  na  drogach  gminnych  ws.
światłowodu.

Pan Burmistrz – są to prace sieci internetowej w w ramach projektu E-Region Częstochowa. Firma
idzie po drogach poboczem. Kładą przewody, zasypują i idą dalej.

Radny Wojciech Skrobich – czy pobieranie opłat za dowóz dzieci to sprawa przemyślana?

Pan Burmistrz – są kryteria w prawidłowym wydawaniu kosztów związanych ze szkolnictwem.
Musimy umiejętnie gospodarować wydatkami. Chcemy wykonać termomodernizację szkoły nr 2.
Na osiedlu nic nie robimy, a ilość mieszkańców jest duża. Na ul. Żeromskiego należy też zrobić
kanalizację i wodociąg.

Radny Wojciech Skrobich – jaka jest sytuacja terenu „Księdza Pole”?

Pan Burmistrz – jest pomysł na wykup  tego obszaru, ale nie mamy dojazdu. Regulacja ws. dojazdu
są skomplikowana, bo jest tam wielu spadkobierców.

Radny Gwidon Jelonek – sprawa zalewu.

Pan  Burmistrz  –  wystąpiła  sprawa  barierek  ustawionych  przed  zalewem.  Jeżeli  nie  ma  drogi
dojazdu w sytuacji jak coś się stanie, to kto będzie za to odpowiadał? Należałoby wykonać nową
drogę utwardzoną, ale nie ma pieniędzy.

Radny Dariusz Świerczyna – co zakłada projekt remontu drogi głównej?

Pan Burmistrz – wjazd do Przychodni Zdrowia ten sam co do sieci sklepu „Biedronka”, ok. 10 m
szerokości. Przystanki koło przychodni.

Radny Sławomir Chrzuszcz – jak przedstawia się sprawa kwot za śmieci?

Pan Burmistrz – na najbliższej sesji Pan Prezes MPK ma przygotować kalkulacje opłat za śmieci
jak  i  centralnego  ogrzewania.  Na  spotkaniu  wspólników  było  udzielenie  absolutorium  Panu



Prezesowi, ja tego nie udzieliłem ze względu na nie wyjaśnienie pewnych spraw.

Przewodniczący Marek Ćwiek – Rada Nadzorcza powinna spotykać się 4 razy do roku, a było tylko
jedno spotkanie.

Pan  Burmistrz  –  sprawa  dofinansowania  klubu  „Dragon”  -  35  dzieci  uczestniczy w zajęciach.
Chciałbym przydzielić 10 tys. zł tak jak w latach poprzednich.

Radny Wojciech  Skrobich  –  była  opinia  komisji  alkoholowej  wydana  odmownie.  Jest  to  klup
płatny.

Radny Dariusz Świerczyna – każdy z uczestników wpłaca po 75 zł miesięcznie. To jest kwota jak
„kropla w morzu”.

Radny Gwidon Jelonek – klub wychował kilku mistrzów.

Pani Kierownik MGOPS Edyta Wierzbińska – była kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w opiece
i Centrum Integracji Społecznej. W CIS-e złe zarządzanie, zwrot 200 tys. zł. Piszemy wyjaśnienia,
żeby uratować część pieniędzy. W MGOPS sprawa trzech umów o dzieło na kwotę 28 tys. zł plus
odsetki karne. Inne zapytania ofertowe a inne umowy.

Pani Skarbnik – wpłynął jeden wniosek na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednej osoby.

Ad. 6 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia XI nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny: 16:30 do 18:40.


