
Protokół Nr V/2015
z  V sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał radnych, Burmistrza, 
zaproszonego gościa Panią Poseł na Sejm RP –- Halinę Rozpondek 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 III i IV z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) budżetu gminy Koniecpol na 2015 rok
b) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015 –- 2030
c) odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
d) powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony  Środowiska i Rolnictwa.
e) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
f) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.
g) przyjęcia planu pracy komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 
Przestrzennego.
h) powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu
i) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
7. Rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad V 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.
 Pan Burmistrz Ryszard Suliga przywitał wszystkich obecnych oraz gościa Panią Poseł na Sejm RP
- Halinę Rozpondek. Pani Poseł serdecznie pogratulowała Burmistrzowi i Radnym nowej kadencji
w wyborze na zajmowane stanowiska, życząc owocnej pracy. Pani Poseł przekazała informację, że
w Sejmie powstała  komisja  ds.  przeglądu prawa samorządowego,  jednocześnie  zwróciła  się  do
Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o wnioski nt. zmian w prawie samorządowym. Pani
Poseł  zwróciła  uwagę,  że  jest  propozycja  ograniczenia  kadencji  wójtom,  burmistrzom  i
prezydentom na dwie kadencji trwające 5 lat każda. Wprowadzenie jednomandatowych wyborów w
powiatach i wybór starosty w wyborach bezpośrednich. Dla Pani Poseł sprawy samorządowe są
bliskie, ale wiele wysiłku trzeba włożyć żeby działać dla dobra własnej lokalnej społeczności. 
Pan Burmistrz podziękował Pani Poseł za przybycie i zwróci się z prośbą o zadawanie pytań.
Pierwszy  zadał  pytanie  mieszkaniec  Koniecpola  Pan  Wojciech  Szydłowski:  „Dlaczego  w
dawniejszych czasach nabór ławników odbywał się za pośrednictwem gmin, a obecnie w sposób
zakamuflowany i nieudolnie. 
Pani Poseł - „Informacja  o wyborze ławników powinna być podana do publicznej wiadomości i
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty”.
Radny - Pan Andrzej Kozak -– nawiązał do swojego terenu, który nadal nie jest zwodociągowany,
był w 2011 na spotkaniu w KRUSIE na spotkaniu z Panią Poseł, która obiecała pomoc a zakończyło
się tylko na wskazaniu Banku, w którym można zaciągnąć kredyt. Czy możemy liczyć na pomoc w



realizacji tego zadania? 
Pani Poseł odpowiedziała, przyznając że najważniejsze inwestycje to wodociągi i kanalizacja. O
pożyczkę może starać się inwestor, czyli Gmina z Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to wniosek
unijny - 85 procent dotacji, ale każda pożyczka musi znaleźć pokrycie w budżecie Gminy. W tym
zakresie są pewne procedury a jako Pani Poseł mogę obiecać pomoc. W pierwszej kwestii należy
uporządkować budżet Gminy. 
Pan Burmistrz powiedział, że do budżetu Państwa musimy oddać 3 mln 600 tys. zł. Faktury zostały
zapłacone ze sprzedanych nieruchomości. 
Pani Poseł  wspomniała, że w latach 2002 – 2006 był przedakcesyjny program skierowany głównie
na wodociągi i kanalizację. Inne gminy przystąpiły do tego programu. 
Radny Pan Gwidon Jelonek:– obowiązuje nas program naprawczy, czy jest szansa na częściowe
umorzenie pożyczki lub przesunięcie terminu spłaty, aby nie przegapić transzy z Unii Europejskiej.
Pani  Poseł  –  Przyszłość  Gminy  została  zablokowana.  Przez  najbliższe  2  lata  Burmistrzowi  i
Radnym pozostało  tylko  administrowanie.  Pani  Poseł  pomyśli  o  rozłożeniu  pożyczki  na  lata  i
znalezienia rozwiązania z tej trudnej sytuacji i będzie w stałym kontakcie z obecnym włodarzem
gminy i przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Pan Wojciech Szydłowski zadał pytanie czy Platforma Obywatelska ma pomysł  na rozwiązanie
problemu „słabych” nauczycieli?
Pani Poseł –w odpowiedzi stwierdziła, że po raz pierwszy słyszy o takim problemie.
Pan Burmistrz - zwrócił się z prośbą o nieobrażanie nauczycieli.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek podziękował za dyskusję.
Radny Pan Zbigniew Domoradzki:  –  jak  przedstawia  się  sprawa  regulacji  rzeki  Pilicy poniżej
miasta a szczególnie teren w Okołowicach.
Pani Poseł zwróciła się z prośbą o opisanie sprawy i po jej zapoznaniu złoży poselską interpelację.
Radny  Pan Gwidon Jelonek powiedział, że rzeka Pilica podzielona jest w połowie pod nadzór w
Katowicach i Warszawie.

Ad.  2   Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Marek Ćwiek wniósł  wniosek o zmianę porządku
obrad,  mianowicie  ws.  punktu 7 – Rozpatrzenia skargi  na Kierownika MGOPS w Koniecpolu.
Skarga  była  na  pracownika  MGOPS,  którą  rozpatruje  Kierownik  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej. W punkcie 6 h) uchwałę ws. powołania Miejskiej Rady Seniorów przesunąć na
początek głosownia po uchwałach budżetowych.  Zaproponowany porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 3 Protokół z III i IV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  4  Przewodniczący  Rady Miejskiej  wnioskował  o  zamianę  punktu  4  i  punktu  5.  Wniosek
przyjęto jednogłośnie. Interpelacje Radnych:
Radny  Pan  Przemysław  Klita:  –  na  ulicach  Dąbrówka,  Krzywa,  Nad  Strugą  trudne  warunki
przejazdu
Radna Pani  Barbara Krawczyk: ws.  drogi na ul.  Łąkowej  – do uzupełnienia  nierówny odcinek
drogi. Fragment ul. Górnej od strony dworca PKP – piaszczysta, dziurawa droga do naprawy
Radny Pan Wojciech Skrobich – ograniczenie kosztów biblioteki i oddzielenie finansowe boiska
Orlik od szkoły, naprawa nawierzchni.
Radny – Pan Wojciech Machera -– Czy trasa przebiegu drogi pożarowej przy SP nr 2 nie koliduje z
budową łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a halą sportową? 

Ad. 5 Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol:
31.12.2014 –- odbył się Sylwester dla mieszkańców Gminy Koniecpol.

8.01.2015 r. – Spotkanie z P. mecenasem Boroniem –- pełnomocnikiem P. Potockiego ws. obiektu
pałacowego. Sprawa dotyczyła odstąpienia od wcześniej zawartego porozumienia dwóch umów w



kwocie 8 tys. zł za dzierżawę obiektów przypałacowych. Rozmowa zakończyła się pomyślnie dla
Gminy Koniecpol, czyli odstąpiono od wcześniej negocjowanych umów.

09.01.2015 r. –- wizyta w Ministerstwie Finansów w Warszawie w sprawie nie dostosowania się
finansowo do programu naprawczego, a w szczególności funduszu osobowego.

12.01.2015 r.  –-  wizyta w Urzędzie Miasta  i  Gminy Koniecpol P.  Cezarego Hucia – dyrektora
Lokalnej  Grupy  Działania  Włoszczowa.  Rozmowy  doprowadziły  do  szerszej  współpracy
kulturalno-oświatowej oraz pomocy w większym pozyskiwaniu środków finansowych,

-  spotkanie  z  przedstawicielami  rencistów  i  emerytów  ws.  współpracy  z  gminą  i  innymi
organizacjami jak i stowarzyszeniami.

13.01.2015 r. - spotkanie z Firmą pozyskującą środki unijne, która wyraża chęć pomocy gminie
Koniecpol.

14.01.2015 r. – podpisanie Aktu Notarialnego u notariusza w Szczekocinach ws. sprzedaży gruntów
rolnych p. J. Kościańskiemu.

- spotkanie z Zarządem klubu „PILICA”.

- spotkanie z mieszkańcami ul. Słowackiego ws. kanalizacji.

15.01.2015 r. – spotkanie z P. mgr inż. Rafałem Wójcikiem (Wojewódzki Zarząd Dróg Katowice –
Nadzór Budowlany) ws. oświetlenia ul. A. Krajowej.

16.01.2015 r. –-  rozmowy o kanalizacji  na  ul.  Słowackiego z Starostą  H.  Kasiurą  i  Zarządem
Powiatu Częstochowskiego.

18. 01. 2015 r. –- wybory sołtysa i rady sołeckiej w Stanisławicach:

- Sołtys- ROMAN ZYGOŃ. Rada sołecka – Roman Zygoń, Roman Pietrzyk, Lidia Rutkowska,
Adrian Bojarski.

19.01.2015 r. –- Wizyta Telewizji Polsat nt. występu młodzieży śpiewającej w programie „Wygraj
szansę” – eliminacje 24.03.2015 w Myszkowie - po wcześniejszym gminnym konkursie.

20.01.2015 r. -–  spotkanie z kierownictwem Zakładu Energetycznego w Koniecpolu P. Ryszard
Knop nt. oświetlenia ulicznego.

21.01.2015  r. –-  spotkanie  z  P.  Adamem  Banasiakiem  z  Częstochowskiego  Biura  Geodezji  i
Terenów Rolnych ws. komasacji gruntów.

22.01.2015 r. - spotkanie z Zastępcą Komendanta Policji P. nadkom. Sławomirem Litwinem ws.
niedotrzymania umowy dotyczącej gruntów pod kotłownię.

23.01.2015 –-  spotkanie  z  Burmistrzami  oraz  Sekretarzami  w  Lublińcu  ws.  tworzenia  strefy
ekonomicznej.

24.01.2015 r. -  wybory sołtysa i  rady sołeckiej  w Łabędziu:  sołtys  -  Ryszard Chrzuszcz.  Rada
Sołecka: Ryszard Chrzuszcz, Marzena Nowak, Ryszard Szmajdziński, Dorota Grządziel. W Starym
Koniecpolu:  sołtys  –  Alina  Wawszczak,  rada  sołecka:  Alina  Wawszczak,  Józef  Gradowicz,
Krzysztof Lech, Zenon Drążkiewicz, Mariusz Mariański.

W Radoszewnicy: sołtys –- Krystyna Dąbrowska. Rada sołecka: Krystyna Dąbrowska, Kazimierz
Słuszniak, Wojciech Smolarski, Tadeusz Lis.



Tego samego dnia o godzinie 14:00 miało miejsce spotkanie noworoczne rady seniorów Związku
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – m.in. sprawa zakupu sztandaru.

25.01.2015  r. -  wybory  sołtysa  i  rady  sołeckiej  w  Michałów-Aleksandrów.  Sołtys:  Beata
Lubczyńska.  Rada  Sołecka:  Beata  Lubczyńska,  Leszek  Ślęzak,  Michał  Klimas,  Zenon
Matyśkiewicz. W Okołowicach: Sołtys – Celina Zaremba. Rada Sołecka: Celina Zaremba, Elżbieta
Szymala, Bożena Jęczmyk, Stanisław Musiał, Stanisław Nowak.

26.01.2015  r. -  podpisanie  Aktu  Notarialnego  ws.  połączenia  2  spółek:  Kotłowni  Miejskiej  i
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Z dwóch rad nadzorczych zrobiono jedną.

27.01.2015 r. –- wizyta dyrekcji Biblioteki Śląskiej i Biblioteki Powiatowej ws. nieprawidłowości
funkcjonowania gminnej biblioteki.

- udział  w  Konwencie  Wójtów  i  Burmistrzów  oraz  Prezydenta  Miasta  Częstochowy  ws.
pozyskiwaniu środków unijnych (internet, połączenia pociągów),

- wybory sołtysa i rady sołeckiej w Łysinach -– sołtys: Marek Kalinowski. Rada Sołecka: Marek
Kalinowski, Małgorzata Stypka, Urszula Cholewińska, Jacek Rutkowski

28.01.2015 r. –- inwestycje ws. oświetlenia ulicznego, budowa mostów i dróg.

–- rozmowy z parlamentarzystami na temat trudnej sytuacji finansowej.

W  trakcie  Sesji  przybył  Pan  Starosta  Henryk  Kasiura,  który  przedstawił  sprawę  kanalizacji
sanitarnej na ul. Słowackiego. W obecnym etapie toczą się prace odwodnienia terenu. W tym roku
gmina ma zrobić kanalizację sanitarną, a w przyszłym roku powiat połozy nawierzchnię. Będzie
możliwe  złożenie  wniosku  do  ZIT  -u  (Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne)  na  przełomie
marzec/kwiecień.  W sołectwie  Teodorów będzie  robiona  elektroniczna  sygnalizacja  świetlna  na
przejeździe kolejowym (koszt 700 – 800 tys. zł). 10 lutego br. odbyła się narada ws. łagodzenia
skutków bezrobocia, na które mamy przyznanych 40 milionów 46 tys. zł na rok 2015. 

Radny – Pan Przemysław Klita zadał pytanie czy przez cały rok będzie taki stan nawierzchni ulicy
Słowackiego?

Pan Starosta  odpowiedział  że  inwestycja  to  1  mln  700 tys.  zł  –  250 tys.  to  wkład  własny do
zabezpieczenia środków czyli  15 %. Pozyskanie funduszy możliwe z  wcześniej  wspomnianego
projektu ZIT. 

Radny  Pan  Dariusz  Świerczyna  zadał  pytanie  co  ze  zjazdem  do  sieci  sklepu  handlowego
„Biedronka”. Część gruntu jest własnością kolei i toczy się postępowanie sądowe.

Pan  Burmistrz  –=  Kolej  złożyła  odwołanie  do  wyroku  sądu,  a  my mamy szansę  na  wygranie
sprawy.

Pan Burmistrz zwiększone zostaną kursy autobusów od Lelowa i Żytna. W najbliższych planach
autobusy  zatrzymywać  będą  się  koło  Przychodni  Rejonowej.  Czekamy  na  zgodę  właściciela
'Biedronki” na zrobienie zajazdu.

Radny Pan Wojciech Machera -– co z zalegającą wodą koło „Biedronki”?

Pan Burmistrz –- ten problem też należy rozwiązać.

Ad.  6  Przewodniczący  Rady Miejskiej  Pan  Marek  Ćwiek  przystąpił  do  głosowania  uchwał  w
sprawach:

– budżet gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie budżetowym nastąpiła korekta.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały uchwałę budżetową.

Uchwała  Nr  V/24/15  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  29  stycznia  2015  r.  w  sprawie



uchwalenia  budżetu  gminy  Koniecpol  na  rok  2015   została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi
załącznik do protokołu.

– Kolejną Uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Koniecpol  na  lata  2015 –  2030
komisje  zaopiniowały pozytywnie.  Za  przyjęciem uchwały było  15  radnych.  Uchwała  stanowi
załącznik do protokołu.

- Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów. Pan Burmistrz wyjaśnił, że taka rada na
terenie gminy jest potrzebna. Należy wykorzystać doświadczenie i wiedzę ludzi starszych, by czuli
się potrzebni w sowim środowisku, Jest to inicjatywa społeczna. 

Pan  Przewodniczący  Marek  Ćwiek  powiedział,  że  istnieje  możliwość  powołania  Rady
Młodzieżowej i mówi o tym ustawa o samorządzie gminnym, że taka rada działa społecznie.

Pan Burmistrz - rada Seniorów to wiek 50 +.

Pan Wojciech Szydłowski zadał pytanie, czy Rada Seniorów będzie miała otwarte zebrania? 

Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania
Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu przegłosowana. Za - 10, Przeciw - 1,
Wstrzymało się - 2 radnych. 2 radnych –- nieobecnych podczas głosowania na uchwałą.

- Uchwała ws. odwołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pan Radny
Przemysław  Klita  złożył  rezygnację  z  przewodniczącego  komisji  na  piśmie,  ale  nadal  chce
pracować na rzecz społeczeństwa.

Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie odwołania
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Za- 10, Przeciw – 2, Wstrzymało
się od głosu – 3.

- Powołano  nowego  przewodniczącego  Komisji   Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa.  Zgłoszono
kandydaturę radnego Pana Jacka Swojnóga.

Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyjęta została jednogłośnie. Za –
15.

Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji  Spraw Społecznych i  Przestrzegania Prawa na I  półrocze 2015  r.  została
przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia
planu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na I półrocze
2015 r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol została przyjęta
jednogłośnie.

Pan Burmistrz podziękował za przegłosowanie uchwały. Wynagrodzenie jest obniżone zgodnie z
jego wolą ale ostateczną decyzję podjęła Rada. Należy zastanowić się czy nie zryczałtować diet
radnych.

Ad. 8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych odczytał Radny Pan Gwidon Jelonek. 

Interpelacje i odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu.



Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.

Radny  Pan  Dariusz  Świerczyna  zadał  pytanie  ws.  klubu  „Pilica”,  czy  gmina  może  przekazać
dotację na sekcję piłki nożnej i piłki siatkowej? Czy gmina ogłosi konkurs na trenera. 

Burmistrz Pan Ryszard Suliga - finansowanie tych sekcji sportowych według przeprowadzonego
rozeznania  to  kwota  50  do  60  tys.  Obecnie  dotacja  utrzymuje  się  na  poziomie  170  tys.  zł.
Utrzymanie klubu to koszt 220 tys. zł. Skąd się to bierze? Gdyby skład klubu składał się z osób
działających dla Koniecpola to koszt mógłby być ok. 70 tys. zł. 120 tys. zł obecnie to koszt wypłat
dla zawodników spoza Koniecpola. Należy sprawę klubu dokładnie przeanalizować.

Radny Pan Przemysław Klita zadał pytanie ws. zarządu MPK Sp. z o.o.

Pan  Burmistrz  –-  Prezesem  jest  nadal  Pan  Fyda.  Radę  nadzorczą  stanowią  3  osoby.
Przewodniczącym  rady  jest  Pan  Wiesław  Maras  osoba  z  dużym  doświadczeniem  i  pełnymi
kompetencjami na to stanowisko.

Radny Pan Gwidon Jelonek – czy nie należy zastanowić się nad pomniejszeniem zarobków prezesa
i rady nadzorczej. 

Pan Sekretarz - jest to stała dieta.

Pan Burmistrz - w radzie nadzorczej są osoby, które mają specjalne uprawnienia do wykonywania
powierzonych im zadań. Rada nadzorcza nie jest  na stałe.  Zadaniem nowo powołanej rady jest
pozyskanie przedsiębiorstwa – energia odnawialna. 

Radny Pan Zbigniew Lamch - odnośnie 20 ha na Przysiece.

Pan Burmistrz - sprawa nadal w sądzie, chodzi o program „Natura 2000”

Radny  Pan  Gwidon  Jelonek  -  ws.  przejścia  dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  ulic:  Słowackiego,
Mickiewicza i Rzecznej.

Pan Burmistrz - będzie zorganizowane spotkanie z ruchem drogowym. Zajmiemy się też kwestią
zmiany organizacji ruchu na ulicy Zamkowej. Chcemy też wejść w projekt wymiany oświetlenia w
budynkach administracji publicznej na oświetlenie ledowe.

Radny  Pan  Wojciech  Machera  –  czy  znalazł  się  sprawca  uszkodzenia  barierki  na  ul.
Chrząstowskiej?

Pan Burmistrz - tak.

Radny Pan Andrzej Kozak – na przystanku na skrzyżowaniu Oblasy, Wólka i Kuźnica Grodziska
nie ma ławeczki. Była, ale została zdewastowana.

Pan Burmistrz - zajmę się sprawą.

Radny Pan Zbigniew Domaradzki – sprawa gruntów.

Pan Burmistrz - na chwilę obecną to 4 ha.

Radna Pani Aneta Chrzuszcz - proces scalania trwa 2 lata.

Radny Pan Dariusz Saternus - ws. likwidacji KZPP.

Pan Burmistrz – sytuacja tragiczna od 2011 r., nie było monitoringu ws, pozyskiwania podatku. Na
tablicy ogłoszeń będzie informacja o licytacji ciągów. Mamy 5 mln z odsetkami długu na rzecz
gminy od zakładu. 

Radny  Pan  Wojciech  Machera  -  ws.  pozyskania  terenów  za  Szkołą  Podstawową  nr  2  dla
budownictwa jednorodzinnego.

Pan Przewodniczący Marek Ćwiek – jest tam sporo działek jak i sporo właścicieli. Jeżeli działki
stanowiłby własność gminy to wtedy można byłoby zrobić plan zagospodarowania przestrzennego.



Ad. 10 Sprawy różne

Pan Józef Wójcik – mieszkaniec Koniecpola - przedstawił sprawę garaży między blokami na ulicy
Robotniczej, które stanowią własność skarbu państwa, a my – lokatorzy jesteśmy użytkownikami.
Chcieliśmy je przejąć, ale chodniki stanowią natomiast własność gminy. W 2012 r. wystąpiliśmy do
Gminy o przejęcie tego kawałku gruntu. Były obietnice o załatwieniu sprawy, ale do dzisiaj jest
cisza. My – mieszkańcy płacimy podatki dwukrotnie: do Gminy i do Starostwa. Druga sprawa – w
Koniecpolu nie ma lekarza okulisty. 

Pan Burmistrz – ws. lekarza okulisty podjęte są działania. Wyżej wymienioną sprawę garaży należy
przedstawić na wniosku, który należy złożyć na biuro podawcze w tut. Urzędzie. 

Pan Józef  Wójcik – należy zająć się  sprawą skrzyżowań na ulicy Zamkowej i  Chrząstowskiej.
Kwestia znaku drogowego.

Pan Wojciech Szydłowski - pytania o wolną strefę ekonomiczną,  czy przejazdy kolejowe mimo
nowej sygnalizacji będą bezpieczne.

Pan Burmistrz nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi już rozpatrzonych na sesji.

Ad.  11  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Marek  Ćwiek  dokonał  zamknięcia  V Sesji  Rady
Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

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


