
Protokół Nr XXII/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 18 lutego 2016 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek przywitał radnych, Burmistrza, sołtysów 
oraz 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 z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XX/116/15 z  dnia  30
grudnia 2015 roku
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Jacka Banaszkiewicza
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Jadwigi Kaczmarzyk
d) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019”
e)przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2016 rok.
f) kontynuacji członkostwa Gminy Koniecpol w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Jurajska Ryba”
g)gromadzenia  dochodów  przez  szkoły  i   przedszkola  funkcjonujące  jako  jednostki
budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów
h)utworzenia  samorządowej  jednostki  organizacyjnej  "Centrum  Usług  Wspólnych  w
Koniecpolu"
i)nadania  statutu  samorządowej  jednostce  organizacyjnej  "Centrum Usług  Wspólnych  w
Koniecpolu"
j)stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego
„Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu".
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
9.Zapytania i wolne wnioski
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad XXII 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 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Zaproponowano wycofanie  z porządku obrad pkt. 5. Za wycofaniem byli wszyscy radni.
Wprowadzono punkt dotyczący stanowiska rady Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 
2016 r.: W związku z doręczoną decyzją przez jednostkę finansującą, nakazującą zwrot znacznej 
części dofinansowania wykorzystanego przez Gminę Koniecpol na realizację zadania pod nazwą 
budowa Stacji Segregacji Odpadów w Koniecpolu, Radni Rady Miejskiej kierując się troską o 
finanse Gminy wnoszą o podjęcie przez Burmistrza wszelkich działań zmierzających do 
zakwestionowania tej decyzji zarówno w toku postępowania odwoławczego jak i przed Sądem. 
Pan Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli zwracać pieniądze to musiałaby być przesunięcia w 
budżecie. Mamy robić wszystko, żeby nie zapłacić. I taką decyzję jutro muszę przedstawić w 
Urzędzie Marszałkowskim. 



Radny Dariusz Saternus – znamy problem, nad którym można dyskutować długi czas. Pan 
Burmistrz podtrzymuje ostateczną decyzję.
Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Perliński – ostateczna decyzja marszałka to pieniądze do zwrotu. My 
możemy się od tej decyzji odwołać w trybie sądowym nie administracyjnym. Pan Marszałek tak 
prowadził sprawę, żeby przeciągnąć w czasie, wiedząc że sytuacja gminy jest bardzo trudna, a 
ubiegły rok do łatwych nie należał. Podjęliśmy wspólnie z radnymi decyzję, że od decyzji będziemy
odwoływać się w sądzie. Konsekwencje są takie, że należy oddać pieniądze wraz z naliczonymi 
odsetkami. Możemy te pieniądze oddać teraz pieniądze bez tych odsetek. Nasze stanowisko jest 
takie, że w sądzie będziemy starali się udowodnić, że sprawa być może była zła. 
100 stron uzasadnień Marszałka – opisane krok po kroku. Będziemy próbować. Sprawa może się 
przeciągnąć w czasie. W trybie administracyjnym nie ma dyskusji, została nam droga jedynie 
sądowa. Potrzebne jest oświadczenie Rady Miejskiej o wspólnym stanowisku. 
Przewodniczący Marek Ćwiek – nie znałem stanowiska wcześniej, ale widocznie musi tak być jak 
jest. My uchwalaliśmy budżet, czy jest konieczność w takiej formie załatwiać sprawę?
Z- ca Burmistrza – mówimy o konieczności, że ciągnie się to od kilku miesięcy. Mamy przyjąć 
stanowisko i idziemy do sądu. Sprawa budżetu ciągnie się od roku 2011. Odsuwamy problem, ale 
odsetki rosną.
Pan Przewodniczący – kto za wprowadzeniem do porządku obrad punktu ws. stanowiska?
12 radnych było za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Pan Przewodniczący – kto za wycofaniem z porządku obrad punktu 5 -Informacja  z prac komisji w
okresie międzysesyjnym.
Za – 14 radnych.
Pan Przewodniczący odczytał opinię ws. programu alkoholowego – uwagi od Pana Mecenasa....
Radny Gwidon Jelonek – są zastrzeżenia Radcy Prawnego.
Radny Wojciech Skrobich – dzisiaj przychodzi opinia od prawnika, jak program był złożony w 
piątek. 
Radny Gwidon Jelonek – poprawić program może komisja alkoholowa.
Pan Przewodniczący – kto za usunięciem z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2016 rok.
12 radnych – za, 1 – przeciw, 1- wstrzymał się od głosu.

Pan Przewodniczący – kto za przyjęciem porządku obrad?
Za byli wszyscy obecni radni.

Ad. 3 Protokół  z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:

1. 21.01.2016 – odbyły się wywiadówki w Zespole Szkół nr 2.
2. Spotkanie z Zarządem Grupa Inco S.A. ws. rozwoju zakładu.
3. Walne zebranie OSP Koniecpol II.
4. 23.01.2016 i 24.01.2016 – spotkania z Biurem Pani Premier Beaty Szydło oraz Wojewodą

Śląskim.
5. 25.01.2016 – Wizyta Pani Premier Beaty Szydło w Kuźnicy Grodziskiej ws. wodociągu.
6. Spotkanie z Panią Rektor Politechniki Częstochowskiej.
7. Konferencja dotycząca sprawy bezpieczeństwa w Komendzie Policji 

w Częstochowie.
8. Spotkanie Rady Nadzorczej MPK.
9. Walne zebranie OSP Kuźnica Grodziska i OSP Stary Koniecpol.
10. Od 08.02.2016 do 10.02. 2016 – szkolenie w Poznaniu.
11. 11.02.2016 – gościliśmy Panią Prorektor Akademii Jana Długosza

w Częstochowie.
12. 13.02.2016  o godzinie 15:00 spotkanie z mieszkańcami Kuźnicy Grodziskiej 



i o godzinie 16:00 z mieszkańcami Załęża ws. wodociągu.
13.  15.02.2016 – wieczór poetycki Jerzego Haca.
14.  17.02.2016 – spotkanie wspólne komisji Rady Miejskiej.
15.

Ad. 5 Przewodniczący Marek Ćwiek na podstawie wniosku Pan Burmistrza Ryszarda Suligi,  w
sprawie wycofania z porządku obrad z punktu 7 podpunktów h), i), j) podjął pod głosowanie ww.
punktów

h)  uchwała  w  sprawie  utworzenia  samorządowej  jednostki  organizacyjnej  "Centrum  Usług
Wspólnych w Koniecpolu"
10 radnych – za, 3 radnych – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

i)  uchwała  w  sprawie  nadania  statutu  samorządowej  jednostce  organizacyjnej  "Centrum Usług
Wspólnych w Koniecpolu"
14 radnych – za

j)  uchwała  w  sprawie  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu
budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu".
14 radnych – za.

Ad 6 Interpelacje radnych
Radny Wojciech Skrobich złożył interpelacje w sprawach:
1. Naprawy nawierzchni i wykonania odwodnienia na ul. Tartacznej obok posesji Nr 15
2. Zniszczonego parkingu na ulicy Modrzewiowej i ul. Szkolnej.
3. Wyczyszczenia pasa drogowego wzdłuż ulicy Szkolnej oraz wyrównania nawierzchni ulicy.
4. Wystąpienie do właściciela bocznicy kolejowej o utwardzenie terenu bocznicy.

Pan Przewodniczący Marek Ćwiek – sprawa przystanku w Rudnikach.
Radna Aneta Chrzuszcz – złożyła słowną interpelację ws. spotkania mieszkańców osiedla z MPK,
ustalić termin i miejsce. Propozycja hala sportowa.
Radny Przemysław Klita – żeby w sesji uczestniczył radca prawny.
Pan Burmistrz  –  dzisiaj  na  sesji  miał  być  obecny prawnik,  ze  względów osobistych  nie  mógł
przybyć.
Pan Przewodniczący Marek Ćwiek – kto odpowiada za realizację programu alkoholowego?
Pan Kierownik MGOPS Edyta Wierzbińska – ja jestem przewodniczącą komisji alkoholowej.

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie
a) Pan Przewodniczący Marek Ćwiek – chodzi o przesunięcia środków na zabezpieczenia własne.
Pan Burmistrz – dostaliśmy część na przygotowanie dokumentacji i zabezpieczenie pieniędzy ws.
wodociągu.
- Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych

b) Radny Jacek Swojnóg – pozytywne stanowisko komisji, nie ma zainteresowania zakupem.
-  Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych

c) Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy



Za przyjęciem uchwały– 14 radnych
d)  Pani Edyta Wierzbińska – uchwała pozytywnie zaopiniowana przez radcę prawnego. Uchwała
poprzednia wygasła, należy podjąć nową.

Uchwała  Nr XXII/139/16 Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  18  lutego 2016 w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019”.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych

e)  Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  jutro  odbędzie  się  spotkanie  w  tej  sprawie.  To  jest
formalność do funkcjonowania LGD.

Uchwała  Nr  XXII/140/16 Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  18  lutego 2016 w sprawie
kontynuacji  członkostwa  Gminy  Koniecpol  w  stowarzyszeniu  Rybacka  Lokalna  Grupa
Działania „Jurajska Ryba”

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych

f) Pan Przewodniczący – wczoraj była uchwała opiniowana. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
marca. Jest to projekt uchwały na wniosek dyrektorów szkół.
Wykreślono zapis z uchwały paragraf 1 ust. 1 pkt 3 oraz paragraf 2 ust.1 pkt 3.

Uchwała  Nr XXII/141/16 Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  18  lutego 2016 w sprawie
gromadzenia dochodów przez szkoły i  przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe
na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych

g) Stanowisko Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 r.

Za przyjęciem stanowiska – 14 radnych

Ad.8 Nie zgłoszono interpelacji na ostatniej sesji.

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.
Radny Jacek Swojnóg – wniosek od Komisji Ochrony Środowiska na poprawę dróg.
Pan Burmistrz – został ogłoszony przetarg i będą remonty dróg po zimie.
Z-ca  Burmistrza  –  wyprowadzamy  stan  prawny  dróg.  Jesteśmy  po  pierwszym  przetargu  na
dokumentację  techniczną.  Pierwsza  umowa  podpisana  na  kwotę  330  tys.  Realizacja  i
przygotowanie inwestycji na 5 mln złotych.
Pan Burmistrz – wczoraj na posiedzeniu komisji przedstawiłem, jaką mamy sytuację finansową
gminy. Chodzi o dojazd do przychodni zdrowia. Musimy wykonać kanalizację. Tam nie ma drogi
na mapie. Musimy zrobić dokumentację drogi i kanalizacji. Najwcześniej w grudniu ze strategii
podpiszemy na dofinansowanie. 
Radny Dariusz Świerczyna – na ul. Zachodniej zjazd z ul. Rynek koło p. Stolarskiej postawić jeden
słupek, żeby samochody nie blokowały wjazdu.
Radny Andrzej Kozak – jakby był dostęp do frezu na Kuźnicę Grodziską.
Pan Burmistrz powitał przedstawicieli Policji, którzy przybyli na sesję przed planowaną debatą o
bezpieczeństwie.
Pan Burmistrz – będziemy wyciągali frez. Będzie robiona droga od ul. Słowackiego do Okołowic.
Radny Andrzej Kozak – chodzi o to, że tam jest sklep i jest wielka kałuża. Wystarczy przyczepa



frezu.
Pan Pikos Sołtys Teresowa – rów od strony lasów zwany „załężówką” jest  zagnieżdżony przez
bobry, które zrobiły tamy i tam jest wielkie rozlewisko.
Pani Dąbrowska Sołtys Radoszewnicy – Proszę o chodnik w Radoszewnicy i znaki o przepędzaniu
bydła.
Pan Burmistrz – jest zgoda w Urzędzie Wojewódzkim i jest przewidziany chodnik.  Za tym idą
gminne pieniądze.
Radny Wojciech Skrobich – wszystkie środki idą na trzy wsie. W Koniecpolu też niech się coś
dzieje.  Przypominam,  że  poprzednie  władze  nic  nie  robiły na  jednej  z  dzielnic.  I  o  to  poszło
referendum.
Pani Starczewska sołtys Kuźnica Wąsowska – Panu chodzi o to, żeby nie mieć wody?
Radny Wojciech Skrobich – nie myślałem w ten sposób, ale chcemy coś zrobić w mieście.
Ad. Sprawy różne
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  w  związku  z  wejściem  PiS  do  rządu,  nie  wolno  zabierać  dzieci
biednym rodzicom. Taki wniosek złożył MOPS w sprawie jednej rodziny.
Pani  Kierownik  MGOPS  –  nic  nie  wiem  na  ten  temat.  Proszę  przyjść  do  mnie  do  pracy  i
porozmawiamy.

Ad. 10 Sprawy różne.
Pan  W.  Szydłowski  –  dlaczego  w  naszej  gminie  centralne  ogrzewanie  jest  droższe  niż  w
Katowicach czy w Warszawie. Czy jest to zmiana w związku ze zmianami kadrowymi w MPK?
Pan Burmistrz – zmiany kadrowe należą do stanowiska Zarządu MPK. Jest to spółka.
Radny Zbigniew Lamch – wjazd na posesję i poprawę wjazdu.
Pan Burmistrz – uzgadniamy drogi wojewódzkie na gminne.
Pan Chrzuszcz Sołtys Łabędzia – zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Czy jest to sprawa
wieloletnia?
Z-ca Burmistrza – plan zagospodarowania przestrzennego w gminie obowiązuje od 2006 roku. Od
dwóch lat gmina przystąpiła do zmiany planu. Zebrano 68 wniosków w ubiegłym roku. W obecnej
chwili wprowadzić zmiany w planie to koszt 70 tys zł. Co rusz są nowe zmiany. Poprzednikom
udało się to na tyle, że plan został zatwierdzony. 
Radny Zbigniew Domoradzki – czy można skasować plan? Nie będziemy się rozwijać.
Z-ca Burmistrza – nie.
Radny Sławomir Chrzuszcz – to kubatura nie pozwala na rozwój.
Radny Dariusz Świerczyna – jeżeli tych kilkadziesiąt wniosków są pozytywnie zaopiniowane przez
urbanistów  i  gotowe  do  realizacji  to  po  wyjściu  z  programu  naprawczego  te  zmiany  należy
zrealizować.
Pan Burmistrz – po przerwie o godzinie 16:00 zapraszam wszystkich na debatę ws. bezpieczeństwa.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 15:25.


