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

z dnia 09 maja 2016 r.

I. Stan Rady Miejskiej - 14 radnych
II. Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych

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

Pana Mecenasa na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. 

Zaproponował następujący porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji XXIV i XXV,

4. Przyjęcie sprawozdań z działalności:

- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu za 2015 r.
- Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniecpolu za 2015 r.
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 działającej przy 
Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy 
Koniecpol na lata 2011-2032
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z 
przeznaczeniem na drogę dojazdową.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad XXVI 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 – 13.
Ad. 3 Protokóły  z poprzednich sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4 Przyjęcie sprawozdań z działalności:
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gwidon Jelonek poprosił Pana Mecenasa o wyjaśnienie 
przyjęcia sprawozdań.
Pan Mecenas – gminy robią różnie. W obecnej chwili Rada Miejska nie zatwierdza tych 
sprawozdań tylko przyjmuje. Na sesji ws. udzielenia absolutorium będą zatwierdzone łącznie 
sprawozdania w drodze uchwały.
Radna Aneta Chrzuszcz- te szczątkowe sprawozdania mają dać nam obraz, żebyśmy mogli później 
podjąć stosowną uchwałę. 
Radny Zbigniew Domoradzki – czy możemy nie przyjąć?



Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – można.
Następnie przystąpiono go przyjęcia sprawozdań z działalności:

– sprawozdanie z Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu za 2015 r. - 13 radnych 
wstrzymało się go głosu.

– sprawozdanie z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniecpolu za 2015 r. - 
13 radnych wstrzymało się od głosu.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym  w ZEAS-ie rozpoczął się 
audyt. Dopiero po tej kontroli można będzie przedstawić Państwu dokładne dane.

–  sprawozdanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 
działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.
Radna Aneta Chrzuszcz -Komisja zapoznała się z dokumentacją. Podmioty wykonały 
wszystko zgodnie z wnioskiem. Odbyło się wszystko prawidłowo.
Radny Dariusz Świerczyna – czy chodzi o rok 2015?
Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – tak.
Za przyjęciem sprawozdania było 12 radnych, 1 radny – wstrzymał się od głosu.

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

-Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie
zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na
lata 2011-2032
Wyjaśnienie  złożyła  Pani  Marta  Młyńska-Klimas  –  w  roku  2014  przystąpiono  do  programu
usuwania azbestu. Jest to spis budynków pokrytych azbestem. Aby skorzystać z dofinansowania
musimy nanieść poprawki do przeprowadzonej inwentaryzacji.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jak kwota?
Pani Marta Młyńska-Klimas – do 20 tys. zł.
Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – w jakim terminie można było składać informację?
Pani Marta Młyńska – Klimas – od września 2015 r do lutego 2016 r. W tym roku także można
składać wnioski. 
Radny Zbigniew Lamch czy w przyszłym roku można składać takie wnioski.
Pani Marta Młyńska-Klimas – jeżeli będzie zainteresowanie, to tak.
Pan Burmistrz Ryszard Suliga – w tej chwili chodzi o azbest zdjęty i złożony, który należy zabrać
przez uprawnioną firmę.
Radny Andrzej  Kozak – dofinansowanie dotyczy zdjęcia  z dachu azbestu i  jego zabrania a nie
pokrycia dachu?
Pani Marta Młyńska-Klimas – tak.
Radny Sławomir Chrzuszcz- jakie kwotowe dofinansowanie?
Pani Marta Młyńska-Klimas – 600 zł od tony – zabranie już złożonego azbestu. Demontaż i wywóz
to kwota 800 zł od tony w pierwszym stopniu do usunięcia. W stopniu pilności drugim i trzecim
kwota ta ulega zmniejszeniu.

Za przyjęciem uchwały  – 13 radnych.

-  Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09 maja 2016 w sprawie
wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Koniecpol  z
przeznaczeniem na drogę dojazdową.



Pan Burmistrz Ryszard Suliga – sprawa ciągnie się od 10 lat. Użytkownik zakupił grunt od Skarbu
Państwa i  nie było drogi dojazdowej.  Chciała ta osoba, żeby gmina wykupiła drogę.  Ten grunt
przejmujemy nieodpłatnie. Rada zapoznała się z lokalizacją na mapie.
Pan Mecenas – jeżeli Państwo odmówicie podjęcia uchwały to wg ustawy właściciel może wnieść
roszczenia.
Radny Wojciech Machera – mając działkę nie wiedział, że nie ma drogi dojazdowej?
Pan Burmistrz – gmina musi zagwarantować dojazd do posesji.
Pan Mecenas – jeżeli ktoś wybudował dom to musi mieć zapewniony dojazd.
Radny Sławomir Chrzuszcz- kiedy zmieniło się przeznaczenie, ktoś wydał chyba zezwolenie?
Pan Mecenas – istnieje forma służebności.
Radny Wojciech Machera – na mapach nie ma drogi, a nagle one są wytyczone.

Za przyjęciem uchwały  – 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 6 Sprawy różne.
Pani  Skarbnik  Jadwiga  Gwara  –  w  związku  z  realizacją  programu  naprawczego  przesyłamy
sprawozdanie finansowe. Zmienił się też sposób wypłacania diety radnym. Wyliczenia były przed
zmianą i po zmianie. Nie wiem jak ministerstwo podejdzie do tego.
Rady Sławomir Chrzuszcz – jakie zmiany?
Pani Skarbnik – na przykład opłaty stałe w przypadku oświetlenia ulicznego trudno przewidzieć
jakie  będą  koszty  w  danym  roku.  Również  wydatki  w  oświacie  realizowane  są  zgodnie  z
programem, ale wystarczy że nauczyciel pójdzie na urlop zdrowotny i już jest zmiana w budżecie.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jak jest ze sprzedażą mienia?
Pani Skarbnik – mienie to nie jest załatwienie programu naprawczego, są to dochody i wydatki.
Radny Sławomir  Chrzuszcz  –  będziemy się  zastanawiać  na  końcu  analizy,  zadając  pytanie,  że
jesteśmy świadomi co się dzieje.
Radny Wojciech Machera – po zmianach mamy jako radni zryczałtowane diety, ale nie raz nie ma
kogoś na posiedzeniu.
Pan Burmistrz – jutro będą ogłoszone przetargi ws. budowy wodociągu, następnie dokumentacja na
całej  dzielnicy  Słowik  i  ul.  Klonowej.  Do  realizacji  teren  wokół  przychodni  zdrowia  w  ul.
Chrząstowską.  Przez  powiat  były  przyznane  pieniądze  na  ul.  Żeromskiego  ale  nie  zostały
wykorzystane. Dlatego teraz staramy się je zainwestować.
W sprawie dowozu wody ktoś mówi, żeby co w drugiej posesji była wybudowana studnia.
Sprawa 20 ha w dzielnicy Przysieka. Mieszkańcy twierdzą, że poprzednia władza sprzedała teren.
Pan Mecenas – tutaj toczy się sprawa o zasiedzenie. Spróbujemy z mieszkańcami odwołać się do
Sądu Okręgowego. Gruntu nie można sprzedać do chwili zakończenia się postępowania.  Osoby
chcą zeznawać w sądzie.  Dowiedzieli  się,  że korzystali  z gruntów do 2005 roku. Uczestnikiem
postępowania o zasiedzenie była gmina. W tej sprawie należy przesłuchać strony.
Radny Wojciech Machera – ul. Stawowa jest Skarbu Państwa?
Pan Burmistrz – występujemy, żeby przejąć.
Radna Barbara Krawczyk – w odpowiedzi na interpelację ws. badania wody.
Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – wyniki badań wody pokażą nam czy możemy zrobić
kąpielisko.
Radny Wojciech Machera – musi być zapewniony dojazd.
Pan Burmistrz – jest to miejsce zapewnione do odpoczynku.
Radna Aneta Chrzuszcz – zagrożenie jest takie, że są szkła nie ma odpowiedniego dojazdu.



Z-ca  Przewodniczącego  Gwidon  Jelonek  –  woda  została  oczyszczona  ze  szkła.  Dążymy  do
uzupełnienia piachem terenu przy zalewie.
Radny Dariusz Świerczyna – żeby nie stało się jakieś nieszczęście.
Radny Wojciech Machera – należy zagospodarować teren przed urzędem.
Radna Agnieszka Bożek – od strony zakładu Inco wzdłuż nowego zalewu jest dużo śmieci.
Z-ca Przewodniczącego Gwidon Jelonek – stary zalew sprzątają wędkarze.
Pan Burmistrz – w ciągu półtora tygodnia wyślemy kogoś z CIS-u i MPK, aby posprzątali.
Radny Wojciech Machera – przy ul. Chrząstowskiej za pomnikiem znajduje się studnia, na której
pokrywa jest popękana. Studnia jest nieużytkowana i należy ją zdemontować. 
Pan Burmistrz – zajmiemy się tą sprawą.
Na tym zakończono XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu.
Ad. 7 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Gwidon Jelonek dokonał zamknięcia
XXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:30 do 15:30


