
Protokół Nr XXX/2016
z XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 19 września 2016 r.

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

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej RM 

I. b)  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Koniecpol  do  Stowarzyszenia  ds.  Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
c) w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
d) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025”
e)  w sprawie:  wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji  na  
terenie Miasta i Gminy Koniecpol
f) w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 
i  organizacyjnej  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Koniecpol  zaliczonych  do  
sektora finansów publicznych
g) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
h)  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  
stanowisko  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad.  1 Pani  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz  dokonała
otwarcia XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i stwierdziła, że jest ona
prawomocna do podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca przywitała obecnych na sesji: Pana
Burmistrza Ryszarda Suligę, Panią Skarbik Jadwigę Gwarę, Pana Mecenasa Michała Ladę,
Panią Inspektor Urzędu MiG Martę Młyńską-Klimas, Panią Dyrektor Domu Kultury Dorotę
Jakubowską i obecnych radnych.

Ad. 2 Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podjęła pod głosowanie proponowanego porządku
obrad. Za przyjęciem porządku obrad było 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem było 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie:

- Uchwała Nr XXX/192/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Pani Skarbnik Jadwiga Gwara wyjaśniła, że zmiany dotyczą:



Zał. Nr 1 – dochody

dział 801  -  zwiększenie dochodów w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej o 16.600,00 zł zgodnie z
umową z PUP na zorganizowanie prac interwencyjnych
dział 852  -  zwiększenie dotacji z UW o kwotę 21.300,00 zł – zatrudnienie asystenta rodziny
dział 900  -  zmiana klasyfikacji dochodów z WFOŚiGW - 19.680,00 zł tytułem dofinansowania
kosztów opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol
 -   zwiększenie   dochodów  z  WFOŚiGW  –  50.901,64  zł  tytułem  dofinansowania  kosztów
demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych
-  zwiększenie  dochodów  o 4.460,61 zł – udział mieszkańców w  kosztach demontażu, transportu
i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych
dział 926  -  zwiększenie dochodów w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej o 8.301,00 zł zgodnie z
umową z PUP na zorganizowanie prac interwencyjnych

Zał. Nr 2 - wydatki
dział 852 – zwiększenie wydatków o 21.300,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją
dział  801,  854 i  926 –  zwiększenie  wydatków o  kwotę  24.901,00 zł   na  zorganizowanie  prac
interwencyjnych
-   zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola o 45.000,00 zł
-   przeniesienie wydatków zgodnie z pismami dyrektorów szkół
dział  900  -   zwiększenie  wydatków  o  kwotę   55.362,25  zł  na   demontaż,  transport  i
unieszkodliwianie  wyrobów azbestowych
-  zmniejszenie wydatków na budowę kanalizacji przy ul. Słowackiego – 60.000,00 zł
dział 921 – zwiększenie dotacji dla Domu Kultury – 15.000,00 zł

 Zał. Nr 3
W dziale 900 Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego  zmniejszone zostały  wydatki w 2016 roku
o kwotę 60.000,00 zł i taką samą kwotę zwiększone w 2017 roku.

 Zał. Nr 4
Zwiększona została dotacja:
      - podmiotowa dla Domu Kultury o 15.000 zł
      -   celowa dla  szkoły  w Łysinach  na  zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych  i
materiałów ćwiczeniowych o kwotę 287,11 zł

Radny Gwidon Jelonek – o co chodzi w kwestii 8 tys. na Dom Kultury?

Pani  Skarbnik  –  dostałam  pismo  z  ZEASU  i  są  to  zwiększone  środki  z  Urzędu  Pracy  na
zatrudnienie pracowników interwencyjnych i zabezpieczenie tych wydatków.

Radny Dariusz Saternus – to jest zaciemnienie obrazu, pieniądze idą na pracownika, który kosi
trawę.

Pani Skarbnik – tam gdzie jest dochód, jest i wydatek.

Radny Gwidon Jelonek – czy zmniejszono wydatki na kanalizację na ul. Słowackiego?

Pani  Skarbnik  –  w  budżecie  już  jest  zaplanowane  część  robót,  umowa  podpisana  a  wydatki
wchodzą w przyszłym roku.

Pan Burmistrz Ryszard Suliga – na ul. Słowackiego 900 metrów było podzielone na dwa etapy:
budowa kanalizacji  i  przepompowni.  Wnioski przyjmowane do końca października.  Musieliśmy
zabezpieczyć  środki  jako  wkład  własny,  na  drugi  etap  dostaniemy  fundusze  z  Urzędu



Marszałkowskiego. Prawdopodobnie promesa przyjdzie w styczniu 2017 r.

Radny Gwidon Jelonek – a prace rozpoczną się w tym roku na tej ulicy?

Pan Burmistrz – do końca listopada ma być zakończony I etap prac. Odbiór w I kwartale przyszłego
roku. Wszystko zależy od promesy z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Zbigniew Domoradzki – czyli robimy za swoje fundusze?

Pan Burmistrz – nasz jest wkład własny.

Radny Zbigniew Domoradzki – zwiększono dotację na Dom Kultury o kwotę 15 tys. zł.

Pani Dorota Jakubowska – jest to taka sama kwota, jak w ubiegłym roku.

Radny Sławomir Chrzuszcz – wtedy to był jeszcze OKSiR.

Pani Dorota Jakubowska – w okresie od stycznia do marca zwrot był w podatku, teraz gmina dotuje
i zwraca do Domu Kultury.

Radny Sławomir Chrzuszcz – były OKSiR został już zamknięty i rozliczony.

Pani Skarbnik – kwota ta znajduje się w jednej klasyfikacji. Wtedy nie potrafiono określić ile na
OKSiR a ile na likwidację?

Pani Dorota Jakubowska – po przejęciu pozostałej części dotacji, Dom Kultury jest w stanie się
utrzymać.  Mieliśmy  w  wakacje  akcję  „Lato  w  mieście”.  Mamy  sygnały  od  rodziców,  aby
uruchomić kolejne akcje. Kwota 15 tys. na pewno by nam w tym działaniu pomogła.

Radny Gwidon Jelonek – czy od kwietnia płacimy coś nowemu właścicielowi pałacu i czy będą
jakieś zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez Dom Kultury?

Pani Dorota Jakubowska – nie, kwestia opłat za energię. Tak zajęcia będą. Staramy się utrzymać do
końca roku. Planujemy inne wydarzenia, chcemy ściągnąć kino. Za 80 tys. zł zorganizowaliśmy
Dni Koniecpola, Lato w mieście, Gminne Dożynki, zakupiliśmy komputery.

Radny Zbigniew Domoradzki – dlaczego tak było dużo wydatków w I kwartale?

Pan Burmistrz – były to odprawy i urlopy dla pracowników.

Pani Dorota Jakubowska – w budynku OKSiR pod koniec sierpnia nie znaleźliśmy rutera, który
kosztuje 200 zł.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w okresie od kwietnia do połowy sierpnia z działalności
Domu Kultury korzystało 1500 osób.

Pani Dorota Jakubowska – dostaliśmy darowiznę na kwotę 3 tys. zł, biblioteki kwotę 6,5 tys. zł. Za
otrzymaną kwotę teraz 15 tys. zł można coś dobrego zorganizować.

Radny Gwidon Jelonek – czy będą zajęcia z akrobatyki. Czy cała kwota zostanie przeznaczona na
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, a nie na wypłaty dla pracowników Domu Kultury i czy
będzie kontynuacja zajęć z akrobatyki?

Pani Dorota Jakubowska – nie deklaruję.

Radny Dariusz Saternus – czy opiekunowie mieli uprawnienia jako kierownicy wycieczek?

Pani Dorota Jakubowska – były osoby posiadające uprawnienia ale muszę to sprawdzić.

Radny Zbigniew Domoradzki – ile osób pracuje w Domu Kultury?

Pani Dorota Jakubowska – dwie osoby.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały było 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

-Uchwała Nr XXX/193/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w sprawie
przystąpienia  Gminy  Koniecpol  do  Stowarzyszenia  ds.  Rozwoju  Społeczeństwa
Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego



Pan  Burmistrz  –  byłem  na  spotkaniu  w  Częstochowie  powiatów:  częstochowskiego,
myszkowskiego  i  kłobuckiego.  Na  spotkaniu  rozważano  zasadność  funkcjonowania  tego
stowarzyszenia. Pojechała bez podjętej uchwały przez Radę Miejską w Koniecpolu. Na spotkaniu
wybrane zostały władze stowarzyszenia oraz 1000 zł wpisowego przez daną gminę. Jeśli chodzi o
składki było kilka wersji  na ten temat.  Jeżeli  wszystkie gminy podejmą uchwały,  wtedy będzie
podjęta jedna uchwała. Była propozycja, żeby gminy nie płaciły. Stawka zależna od mieszkańca.

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz-  50  groszy  od  osoby,  ale  na  razie  nie  podjęto  żadnej
uchwały.

Radny Dariusz Świerczyna – kto jest we władzach stowarzyszenia?

Pan Burmistrz - 1 osoba z każdego powiatu i 2 osoby z gminy. Należy podjąć tę uchwałę.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

- Uchwała Nr XXX/194/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w  sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na
terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

-Uchwała Nr XXX/195/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025”

Wyjaśnienia w sprawie tej uchwały złożyła Pani Marta Młyńska-Klimas, która powiedziała, że jest
to nabór wniosków na kanalizację. Kilka miesięcy wstecz zwróciliśmy się do mieszkańców ws.
wypełnienia ankiet dotyczących spraw rozwoju gminy na przyszłe lata.

Pan Burmistrz – jeżeli ubiegamy się o dofinansowanie projektu, to taka strategia daje nam więcej
punktów w klasyfikacji.

Radny Wojciech Machera – jakie były pytania w ankiecie?

Pani Marta Młyńska-Klimas – sprawy dotyczyły kanalizacji, wodociągu, turystyki.

Radny Sławomir Chrzuszcz- na drogach gminnych nie ma podanych nazw ulic i numerów, nie ma
też zaznaczonych odległości dróg.

Pani Marta Młyńska-Klimas – należy przeprowadzić inwentaryzację, a droga gminna musi mieć
uregulowany status prawny.

Radny Sławomir Chrzuszcz – jeżeli nie ma tych dróg, to będą one objęte planem?

Pan Burmistrz – mamy te drogi, gdzie jet plan rewitalizacyjny.

Radny Zbigniew Domoradzki – czyli z miejscowości do miejscowości?

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – ten załącznik nie jest stały.

Pan Burmistrz – plan rewitalizacyjny obejmuje tereny po byłym zakładzie KZPP.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

- Uchwała Nr XXX/196/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy
Koniecpol

Pani  Marta  Młyńska-Klimas  –  obszar  oznaczony  kolorem  niebieskim  wymaga  działań
naprawczych, kolor czerwony do wyznaczenia 30 % obszaru. Chcieliśmy do tego dołożyć teren
zalewu  dookoła  przychodni  zdrowia,  świetlicę  środowiskową  przy  ul.  Tarchalskiego  i  Zespole
Szkół  nr  2,  budowę  i  wyposażenie  budynku  Domu  Kultury,  obszar  stadionu  sportowego  i
termomodernizację Zespołu Szkół nr 2. Takie były zamierzenia. Program opracowała zewnętrzna



firma.  Program  powinien  zdiagnozować  problemy  społeczne.  Mamy  zaplanowanych  kilka
projektów, a do końca października musimy wyznaczyć obszary, wysłać dokumentację do Urzędu
Marszałkowskiego, podjąć uchwałę i skorzystać z dofinansowania.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy wiemy jakie to są pieniądze? 

Pani Marta Młyńska-Klimas – 85% to dofinansowanie, a 15 % wkład własny.

Radny Sławomir Chruszcz – planujemy dwie świetlice środowiskowe, dlaczego nie jedna w rynku?

Pan Burmistrz – jeżeli się ubiegamy o hotel to musi być świetlica, a druga musi być przy Zespole
Szkół nr 2.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

-Uchwała Nr XXX/197/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w sprawie
utworzenia  wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej  jednostek
organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych

Pan Burmistrz – pamiętacie Państwo, że już wcześniej planowaliśmy podjąć tę uchwałę. Wiemy, że
z dniem 1 stycznia 2017 r. ZEAS przestanie istnieć wg nowych regulacji prawnych. Powinny być
wszystkie jednostki w jednym referacie pod jednym kierownictwem. Kierownik będzie podległy
skarbnikowi gminy. W Domu Kultury w dziale księgowości mamy osobę na 1/8 etatu, w opiece jest
jedna księgowa. W sytuacji choroby, czy przejścia na emeryturę nie mamy zastępstwa.

Pan  Mecenas  Michał  Lada  –  Dom  Kultury  ma  odrębność  prawną.  CIS  będzie  na  podstawie
odrębnego porozumienia.

Radny Gwidon Jelonek – czy Komisja Finansów zajmowała się tą sprawą i czy wszyscy kierownicy
jednostek wiedzą o tej zmianie?

Pan Mecenas – wiemy, że z końcem roku ustawowo ZEAS przestanie istnieć. Proponujemy obsługę
urzędu  w  obrębie  jednego  referatu.  Zasadne  jest  podjęcie  tej  uchwały  teraz,  aby  móc
przyporządkować zakres obowiązków do poszczególnych pracowników.

Radny Gwidon Jelonek – czy były przeprowadzone rozmowy z kierownikami jednostek?

Pan Burmistrz – tak.

Radny Dariusz Świerczyna – dajemy pod opiekę szkoły i przedszkola, a opieka społeczna powinna
być osobno, ponieważ obecnie dofinansowania z budżetu to 50%, jeżeli to się zmieni, to gmina
musi finansować ich w 100 %.

Pan  Burmistrz  –  niektórzy  uważają,  że  chcę  sam rządzić  budżetem gminy.  Jeżeli  jest  to  pod
kontrolą to wiemy o każdym wydatku. Przykładowo nie wiemy dokładnie co się dzieje w MGOPS.
Jest  jedna  osoba  w  księgowości  a  już  mówi  się  o  zatrudnieniu  nowej.  Do  opieki  społecznej
przychodzi dotacja. Opieka wymieniła sobie komputery, drukarki a w urzędzie nas na to nie stać.
Albo oszczędzamy wszyscy albo nie. 

Radny Dariusz Świerczyna – co z zatrudnieniem pracowników księgowości,  czy oni  nie  stracą
pracy?

Pan Burmistrz – to jest nierealne, do działu finansowego brakuje nam osób.

Radny  Gwidon  Jelonek  uważam,  że  Komisja  Finansów  powinna  spotkać  się  z  kierownikami
jednostek i omówić temat. Czy były przeprowadzone takie rozmowy i czy była zgoda?

Pan Mecenas – rozmawialiśmy z Panią Kierownik MGOPS i jest przeciwna takiemu rozwiązaniu
sytuacji.

Radna Aneta Chruszcz – ale co w sytuacji, jeżeli księgowa pójdzie na zwolnienie?

Pan Burmistrz – jest to projekt uchwały.

Pan Mecenas – obsługa finansowa powinna być powierzona gminie, aby nie ponosić dodatkowych
kosztów.



Radny Wojciech Machera – nie tworzymy przypadkiem „nowego ciała”?

Pan Mecenas – obowiązki w zakresie obsługi finansowej powierzone zostaną urzędowi.

Pan Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wiemy, że od 01 stycznia 2017 r. wchodzi projekt e-urząd.

Radny Gwidon Jelonek –  nie jestem przeciwnikiem tej uchwały, ale robimy to zbyt szybko, bez
dyskusji w komisjach a poza tym taką uchwałę powinniśmy podejmować na sesji zwyczajnej.

Radny Przemysław Klita – powinna Komisja Finansów zaopiniować i dopiero wtedy wrócić do
tematu.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – omówiliśmy już propozycję tworzenia czegoś odrębnego,
teraz powierzamy nie tworzymy nowego tworu.

Radny Wojciech Machera – czy gmina nie może przejąć księgowej z ZEASU?

Pan Mecenas – jeżeli przestanie działać wspólna obsługa, to każda z tych szkół musiałaby mieć
własną księgową i kadrowca.

Radny Przemysław Klita – co się stanie wtedy z ZEAS-em?

Pan Mecenas – ZEAS przestanie istnieć i osoby mogłyby stracić pracę.

Radny Andrzej Kozak – dobrze, żeby nikt nie stracił pracy.

Radny Wojciech Machera – opieka dostaje dotację i gmina ma przecież nad tym kontrolę.

Radny Gwidon Jelonek – dlaczego na sesji nie ma Pani Kierownik MGOPS?

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – rozmawialiśmy z Panią Kierownik i zadaliśmy pytanie co
zrobić w sytuacji, gdy nie będzie księgowej. Podejmując tę uchwałę dajemy zabezpieczenie obsługi
w księgowości.

Pan Burmistrz – obecnie trzy osoby są na L-4. 

Radny Gwidon Jelonek – a czy Pani Skarbik ma jakieś zdanie na ten temat?

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  Pani  Skarbnik  nie  ma  zdania,  ponieważ  jest  przed
szkoleniem.

Pan Burmistrz – powinniśmy mieć kontrolę na wszystkim.

Radny Gwidon Jelonek  –  ja  nie  jestem przeciwny pomysłowi,  ale  dajmy szansę  kierownikom
jednostek i porozmawiajmy z nimi. Proponuję, aby Komisja Finansów spotkała się w tym celu.

Radny Dariusz Świerczyna – taka uchwała powinna być podjęta, żeby pod koniec roku nie było za
późno. 

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radnych o głosowanie nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

- Uchwała Nr XXX/198/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Pani  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  proszę  o  złożenie  propozycji  kandydata  na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Wojciech Skrobich zgłaszam kandydaturę radnego Sławomira Chrzuszcza.

Pan Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy radny wyraża zgodę.

Radny Sławomir Chrzuszcz – tak.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

h)  uchwała  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na
stanowisko  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2



Radny Przemysław Klita – czy my jako radni musimy podjąć tę uchwałę?

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – tak musimy.

Pan Mecenas – pytanie Pana Radnego jest ważnym pytaniem. Do niedawna było wiadomo, kto ma
powołać  komisję  konkursową.  Procedurę  wykonawczą  przeprowadza  Burmistrz.  Jako  organ
tworzący powinniście wybierać dyrektora zgodnie z ustawą w drodze uchwały. W chwili obecnej
osoba ma powierzone obowiązki dyrektora przychodni. Musi być ogłoszona procedura konkursowa.

Radny Przemysław Klita – czy wcześniejsze konkursy były dobrze przeprowadzone?

Pan Mecenas – tak,  w świetle dzisiejszych przepisów rada miejska musi podjąć stosowna uchwałę.

Radny Wojciech  Machera  –  skład   6-osobowej  komisji  nie  powinien  stworzyć  problemu przy
wyborze kandydata. Należy zwiększyć skład komisji.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wstępnie rozmawialiśmy o składzie.

Pan Mecenas – w składzie komisji powinien być lekarz. Albo skład komisji zmniejszyć do 5 osób
albo najlepiej zwiększyć do 7 osób.

Radny Gwidon Jelonek – przemyślmy to jeszcze, omówmy na komisji rady miejskiej i przełóżmy
uchwałę na kolejną sesję.

Pan Mecenas – czy Państwo Radni akceptują proponowaną liczbę osób w komisji konkursowej?
Proponuje przyjąć stanowisko, że komisja konkursowa ws. wyboru dyrektora przychodni zdrowia
będzie liczyć 7 osób i w kolejnej uchwale będzie podany skład osobowy.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad stanowiskiem.

Za przyjęciem takiego stanowiska było 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 5. Sprawy różne.

Pan Burmistrz – wiele kontrowersji zachodzi w kwestii spożywania alkoholu w miejscach do tego
przeznaczonych.  Mamy  treść  uchwały  ws.  zakresu  podawania  i  spożywania  napojów
alkoholowych. Określa ona zakaz spożywania na placach zabaw, terenach rekreacyjnych, klatkach
schodowych  i  innych  ciągach  komunikacyjnych.  Temat  dajemy  na  komisję  i  dopiero  wtedy
będziemy wprowadzać uchwałę.

Druga sprawa, to gazyfikacja gminy. Mamy taką możliwość i w tej sprawie został przesłany list
intencyjny. Dajemy to pod konsultacje społeczne. 

Pan Mecenas – żeby przygotować dokumentację, należy wiedzieć jakie jest zainteresowanie 

i w jakim zakresie.

Radny Wojciech Machera – jaki będzie cel spotkania ws. gazyfikacji?

Pan Burmistrz – jeżeli inwestor na byłym zakładzie KZPP chce mieć gaz, to teren objąłby były
zakład i budynki użyteczności publicznej. Drugim punktem byłoby zainteresowanie mieszkańców.

Radny Dariusz Świerczyna – temat gazyfikacji był omawiany przez poprzednie władze. Problemem
jest  sposób  doprowadzenia  gazu.  Obecny  przepust  jest  za  mały  i  należy  zrobić  nowy.  Jaką
infrastrukturę zrobić?

Pan Burmistrz  – robione  jest  rozpoznanie  w sprawie  umożliwiającej  instalacji  gazu na naszym
terenie.

Radny Przemysław Klita – czy ta firma poprowadzi tę nitkę na własny koszt?

Pan Burmistrz – tak.

Radny  Andrzej  Kozak  –  musi  być  zainteresowanie  mieszkańców.  Najbardziej  zainteresowane
tematem  będą  spółdzielnie  mieszkaniowe.  Czyli  w  I  etapie  były  zakład  KZPP  i  budynki
użyteczności publicznej.



Pan Burmistrz – mieszkańcy mogą powiedzieć, że nie. Należy przeprowadzić kalkulację kosztów. 

Radny Gwidon Jelonek – nie  było posprzątane na gminne dożynki  tak jak należy,  zadbajmy o
estetykę gminy.

Pan Burmistrz - czy radni mogliby się tym zająć? Pretensji można mieć wiele.

Radny Gwidon Jelonek – to nie należy do kompetencji radnych.

Radny Przemysław Klita – dużo psów biega po ulicach i co z tym zrobić?

Pan Burmistrz – ogólnie wydaliśmy około 30 tys. za wyłapanie bezdomnych psów. Jeżeli pies jest
agresywny to wyłapujemy.

Radny Wojciech Machera – należy poprawić chodnik przed urzędem dla osób niepełnosprawnych.

Radny Zbigniew Lamch – droga wyjazdowa z terenu oczyszczalni ścieków zaniedbana.

Radny Wojciech  Machera  –  należy  dół  na  targowisku wyrównać,  bo  ciągle  stoi  tam woda  po
opadach deszczu.

Pan Burmistrz – przekazujemy obiekt targowiska pod zarząd i utrzymanie pracownikom CIS-u.

Radny Sławomir Chrzuszcz – droga na Łysiny i Stanisławice jest zarośnięta.

Radny Mateusz Szymala – to samo jest na drodze Piaski- Pękowiec.

Pan Burmistrz – proszę napisać, w których miejscach mamy to zrobić.

Radny Zbigniew Domoradzki – ludzie pytają o usuwaniu eternitu, czy jest to koszt własny?

Pan Mecenas – jest dopłata w kwocie 4 tys. zł do utylizacji.

Radny  Wojciech  Machera  –  czy  można  przejechać  równiarka  na  drogach  gruntowych  od  ul.
Żeromskiego, Cichą, Leśną?

Pan Burmistrz – jeżeli będą przesunięcia w budżecie.

Radny Gwidon Jelonek – jak przedstawia się sprawa rowów odwadniających w Radoszewnicy?

Pan Burmistrz – zlecono już wykonanie.

Radny Gwidon Jelonek – co z tzw. „korkowym”?

Pan Burmistrz – w przygotowaniu.

Radny  Zbigniew  Lamch  –  co  ze  stanem  prawnym  działki  w  Łysinach  Rolniczej  Spółdzielni
Produkcyjnej?

Pan Mecenas – w tej sprawie nie jest uregulowany stan prawny. Był inny posiadacz. Ten podmiot
nie istnieje a on sam nie był właścicielem. Tego gruntu nie udało się skomunalizować. Spółdzielnia
ta przestała istnieć i nie została uwłaszczona. Skarb Państwa też nie jest właścicielem. Grunt niczyj.

Radny Sławomir Chrzuszcz – kto płaci podatek za grunt niczyj?

Pan Mecens – dobre pytanie: „rzecz niczyja”.

Radny Zbigniew Lamch – jak z prowadzeniem działalności?

Pan Mecenas – nie wiem.

Radny  Gwidon  Jelonek  –  proponuję  zwiększyć  dodatek  motywacyjny  dla  nauczycieli  celem
organizacji zajęć dodatkowych.

Pan  Burmistrz  –  na  spotkaniu  w  Zespole  Szkół  nr  2  zostało  to  już  wprowadzone.  Proszę
wynagradzać  nauczycieli  zgodnie  z  ich  zaangażowaniem.  W  tej  sprawie  występuje  dyrektor
placówki. Ja zwiększę a inicjatywa nauczycieli żadna.

Radny Dariusz Saternus – proszę o remont barierki na moście ul. Chrząstowska.

Radny Mateusz Szymala – zwracam się z prośbą o zamieszczenie lusterek na skrzyżowaniu koło



pani Caban w Zarogu i w stronę drogi na Żelisławice.

Pan Burmistrz – lustra nie, tylko znak STOP.

Radny Andrzej Kozak – to jest droga powiatowa i należy zwrócić się do powiatu..

Radny Sławomir Chrzuszcz – banery, które wiszą na straży zasłaniają widoczność. OSP 2 pobiera
wodę z hydrantu na skrzyżowaniu, czy nie mogą tego robić na swoim placu?

Pan Burmistrz – jeżeli dotyczy to akcji, to mogą.

Radny Wojciech Machera – co w temacie Domu Nauczyciela?

Pan Burmistrz – sprawa w toku o zasiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Ad.  6  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz  dokonała  zamknięcia  XXX  
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 15:00 do 18:10.


