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

z dnia 17 lipca 2015  r.

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

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek przywitał wszystkich obecnych.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu numer XI.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15

z dnia 29 stycznia 2015 roku.
b) zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
c) sprzedaży części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Szkolnej

stanowiącej własność Gminy Koniecpol.
d) wydzierżawienia  w  części  lub  w  całości  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Koniecpolu Miejskiej Przychodni Rejonowej ul. Armii Krajowej nr 2
42-230 Koniecpol

e) likwidacja  Spółki  "Przychodnia  Miejska  w  Koniecpolu"  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

Ad. 1 Otwarcia XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej Gwidon Jelonek i stwierdził że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad.2 Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr V/24/15

z dnia 29 stycznia 2015 roku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała jest podejmowana ze względu
na program E-Region oraz w związku z subwencją oświatową.

Uchwała  Nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  V/24/15  
z  dnia 29 stycznia 2015 roku została przyjęta jednogłośnie.
b) zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Gwidon  Jelonek  wyjaśnił,  że  poprzednią  ucwałę
odrzuciło RIO i dzisiejsza uchwała musie być podjęta ponownie. Rodzin 6-osobowych i więcej w
gminie jest 180.
Radny Andrzej Kozak – ta grupa ludzi to rodziny z reguły najbiedniejsze.



Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – RIO podało wytyczne.
Radny Sławomir Chrzuszcz- o ilee te rodziny płacą za śmieci.
Burmistrz  Ryszard  Suliga-  mówimy  o  uchwale,  którą  należy  podjąć.  Dostaliśmy  wytyczne  z
kontroli o dyscyplinie finansowej. Do śmieci zostało dopłacone 200 tys. zł, a tego nam robić nie
wolno.
UCHWAŁA NR XII/71/15  RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 17 lipca 2015r.w
sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została przyjęta przez 13
radnych, 1 radny – wstrzymał się od głosu.

c) sprzedaży części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Szkolnej stanowiącej
własność Gminy Koniecpol.
Zastępca  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  Gwidon  Jelonek  –  jest  to  działka  od  ul.  Szkolnej
naprzeciwko  sklepu  Pana  Saternusa  –  674  metrów  kwadratowych.  Działka  pod  działalność
gospodarczą w drodze przetargu.
Pan Burmistrz – część działki, który jest przy ogródkach działkowych nie chcę sprzedawać. Należy
ten pas pozostawić ze względu na dojazd.
UCHWAŁA Nr XII/72/15  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  17  lipca  2015  w sprawie
sprzedaży  części  działki  niezabudowanej  położonej  w  Koniecpolu  przy  ul.  Szkolnej
stanowiącej własność Gminy Koniecpol przyjęli wszyscy radni.
d) wydzierżawienia w części lub w całości nieruchomości zabudowanej budynkiem Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniecpolu Miejskiej Przychodni Rejonowej ul. Armii
Krajowej nr 2 42-230 Koniecpol.
Pan Burmistrz – budynek przychodni zdrowia należy w pełni wykorzystać. Trwają rozmowy, aby
wydzierżawić  część  budynku  i  zapewnić  leczenie  specjalistyczne.  Część  budynku  tylko  z
wykorzystaniem medycznym.  Obecnie  pełni  obowiązki  pani  dyrektor  przychodni,  która  jest  na
urlopie ale złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, pani księgowa.
Radna Agnieszka Bożek – czy osoby należące do innej przychodni mogą korzystać z rentgena tej
przychodni zdrowia?
Pan Burmistrz – jest to sprzęt z funduszy unijnych i nie możemy zarabiać do 2017 r.
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy pracownicy przychodni wiedzą o dzierżawie?
Pan Burmistrz – to nie jest sprzedaż tylko dzierżawa. 
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – pracownicy wyrazili sprzeciw, żeby
nikt nie przejął przychodni.
Pan Burmistrz – dach i poddasze są niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi.
UCHWAŁĘ Nr XII/73/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
przegłosowało 14 radnych.
e)  likwidacja  Spółki  "Przychodnia  Miejska  w  Koniecpolu"  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – spółka tylko na papierze.
UCHWAŁA NR XII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
z  dnia  17  lipca  2015r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  spółki  "Przychodnia
Miejska w Koniecpolu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu
została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5 Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza.

1. Spotkanie  PKP  ws.  likwidacji  przejazdów  kolejowych  na  granicy  woj.  śląskiego  i
świętokrzyskiego.  W  zamian  wybudowanie  przez  PKP  drogi  wzdłuż  trasy  kolejowej
pomiędzy istniejącymi przejazdami.

2. Spotkanie  z  wykonawcą  budowy  sieci  światłowodowej,  projekt  E-REGON
CZĘSTOCHOWSKI.

3. Odbyło się zgromadzenie wspólników MPK.



4. Spotkanie robocze ws. transportu zbiorowego w Starostwie Powiatowym (efekty).
5. Odbyło się spotkanie Pana Cedro z dyrektorami szkół ws.  projektów unijnych dla szkół

miejsko-wiejskich.
6. Spotkanie z pracownikami Przychodni Lekarskiej dot. sytuacji finansowej.
7. Kontrola w CIS Koniecpol – efekty kontroli.

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Przemysław Klita – sprawa masztu na Wąsoszu.
Pan Burmistrz – właścicielem jest sieć telekomunikacji.
Radny  Wojciech  Machera  –  sprawa  miejsca  dla  niepełnosprawnych  przy  sklepie  Delikatesy
Centrum, żeby przesunąć.
Pan Burmistrz – po 10 sierpnia br. będą malowane linie i wydzielone pasy.
Radny Dariusz Świerczyna – po ostatniej ulewie Rynek jest zalewany, ponieważ kratki i studzienki
są pozapychane.
Radny Gwidon Jelonek – Komisja Spraw Społecznych napisze skargę od MPK.
Radny Dariusz Saternus – jak sprawa autobusów na ul. Robotniczej?
Pan Burmistrz – będą jeździły ul. Szkolną, przystanek koło Komisariatu Policji do ul. Różanej i
skręt w lewo lub w prawo.
Radny Gwidon Jelonek – sprawa bezpańskich psów.
Pan Burmistrz – w ostatnich dniach wydaliśmy 10 tys. zł za wyłapanie bezpańskich psów.
Radny Dariusz Saternus – ktoś te psy karmi one nie wzięły się znikąd.
Pan Burmistrz – najlepiej wrócić do wprowadzenia podatku od psa. Zbliżają się dożynki powiatowe
w Lelowie, nasze gminne będą 13 września. Propozycja sołectwo Rudniki lub stadion na Osiedlu.
Radny Andrzej Kozak – najlepiej zorganizować dożynki w Koniecpolu.
Radny Zbigniew Domoradzki – jechałem przez Rynek ok. godziny 23:00 i jest ciemno.
Pan Burmistrz – jest awaria w łączu, sprawa jest już w zakładzie energetycznym.
Radny Zbigniew Lamch – sprawa dowozu dzieci do szkoły.
Pan Burmistrz – prowadzone są rozmowy. Na Kuźnicy Wąsowskie wyschły studnie. Wozimy wodę
dla  ludzi  i  gospodarstw.  Sprawa  Barszczu  Sosnowskiego  –  będziemy  wycinać  i  likwidować
chemicznie. Zwróciliśmy się o dofinansowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ad. 6 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek dokonał zamknięcia XII
nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny: 09:00 do 11:00


