
Protokół Nr XXV/2016
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

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

Zastępca  Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek przywitał radnych, Burmistrza,

Zastępcę Burmistrza na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji.

Poinformował,  że z  dniem 14 kwietnia  2016 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji  radnego Pana

Marka  Ćwieka.  Rezygnacja  Pana  Marka  Ćwieka  została  przesłana  zgodnie  z  przepisami  do

Komisarza Wyborczego i rozpoczęła się procedura związana z wyborami uzupełniającymi.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek wyjaśnił, że sesja zwołana jest w

trybie  nadzwyczajnym  ws.  przyznanej  promesy  ws.  budowy  wodociągu  przyjęcia  uchwał  ws.

rewitalizacji gminy Koniecpol i programów środowiskowych. 

Zaproponował następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

b) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z 

perspektywą do roku 2024 z Prognozą oddziaływania na środowisko

c) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 

2015 roku

4. Sprawy różne

5. Zamknięcie obrad XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Otwarcia Sesji dokonał Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan

Gwidon Jelonek.

Stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy radni – 14.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

-Uchwała  Nr XXV/156/16 Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  19  kwietnia  2016 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.



Wyjaśnienie złożyła Pani Marta Młyńska-Klimas, podjęcie uchwały ws. rewitalizacji jest ważne,
aby można zabezpieczyć  środki  finansowe.  Mamy mieszkania  komunalne  i  inne  obiekty,  które
wymagają remontu. 
Pan Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – firma, która ma wykonać dane zadanie dostała poszerzony
zakres o rewitalizację rynku, ternu przychodni zdrowi i zbiornika wodnego. 

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych.

-  Uchwała Nr XXV/157/16 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w
sprawie  uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata 2016-2020
perspektywą do roku 2024 z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Pani  Marta  Młyńska-Klimas  –  przyjęcie  programu  ochrony  środowiska  jest  to  dokument
obligatoryjny,  który  gmina  musi  posiadać.  Poprzedni  program wygasł  w  2014  roku.  Przyjęcie
takiego programu wynika  z ustawy o ochronie środowiska. Wskazane są założenia programu celem
poprawy jakości  ochrony środowiska.  Jest  to  część  opisowa.  Wskazanie  parametrów czystości
powietrza, dostęp do wodociągów, kanalizacji, poziomu hałasu. Program opracowała zewnętrzna
firma na nasze zlecenie. Dokument wykonuje się w ramach strategii oddziaływania na środowisko.
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński -  bez tych dokumentów gmina nie ma z czym zaczynać, aby
wejść w dany projekt. Brak takiej dokumentacji oznacza 10 punktów mniej do projektu.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – czy ktoś chce się zapoznać?
Radny Sławomir Chrzuszcz – powinniśmy rozpatrzyć to na komisji ochrony środowiska. Program
obowiązywał wcześniej, czy są zmiany w obecnej dokumentacji?
Pani Marta Młyńska-Klimas – jest przedstawiona analiza inwestycji, jakie zostały wykonane, czy
też jakie planujemy kolejne inwestycje. Jest też ujęta sprawa usuwania azbestu.
Pan  Burmistrz  –  przyjmujemy  uchwałę,  aby  mieć  zatwierdzony  program.  Taki  program  mają
wszystkie gminy.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu.

-Uchwała  Nr XXV/158/16 Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  19  kwietnia  2016 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30
grudnia 2015 r.

Pan Burmistrz – sesja zwołana ws. przyznanej promesy ws. dokumentacji na budowę wodociągu.
Pierwsza promesa to 163.800,- zł Etap III: Opracowanie dokumentacji projektowe dla zadania p.n.
Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  miejscowościach:  Wąsosz,  Kuźnica  Wąsowska,
Łysaków,  Łysiny  oraz  w  m.  Koniecpol  ul.  Przedmieście  Przysieka,  Przedmieście  Podstocze,
Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki. 

Druga promesa to 5 027 723 zł na realizację zadania "Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol,
Etap II: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica
Grodziska, Załęże, Oblasy". 

Jesteśmy przygotowani do ogłoszenia przetargu. Promesa musi zostać wprowadzona do budżetu.
Budowę musimy rozliczyć do końca roku.

Z-ca Burmistrza – firmy rywalizują ze sobą i schodzą do 50% wartości. Jeżeli firmy zejdą poniżej
kwoty to przetarg się rozstrzygnie.



Radny Wojciech  Machera  –  czy  plan  ochrony środowiska  przewiduje  rozbudowę oczyszczalni
ścieków?
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek – to nie wiąże się z tą uchwałą.
Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych.

Ad. 4 Sprawy różne.
Pan Burmistrz – planujemy budowę kanalizacji obok Przychodni Zdrowia, dzielnicy Magdasz i ul.
Słowik. Chcemy spotkać się z mieszkańcami ws. tej inwestycji oraz z wykonawcą.

Ad.  5  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Marek  Ćwiek  dokonał  zamknięcia  XXIV
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 15:00 do 15:40


