
PROTOKÓŁ XXXIV/2016
Z XXXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA W KONIECPOLU

Z DNIA 01 GRUDNIA 2016R.

• Stan Rady Miejskiej                                               - 15 radnych;
•  Obecni według załączonej listy obecności        -  15 radnych.
Przewodnicząca Rady Miasta Aneta Chrzuszcz przywitała radnych, Burmistrza, Starostę 
Częstochowskiego Pana Henryka Kasiurę oraz Pana Jacka Wąchałę Prezesa Klubu Dragon.
Przewodnicząca Rady Miasta Aneta Chrzuszcz zaproponowała następujący porządek obrad:
• Otwarcie sesji;
• Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji XXX, XXXI, XXXII, XXXIII;
• Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym;\
• Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani Ilony Wypart – 
Góra.
b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana Mariana 
Wizemberga.
c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Państwa Ewy i Ireneusza 
Pawlik
d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani Pauliny Liberda.
e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana Krzysztofa 
Dylewskiego
f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. r w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana Dariusza 
Wawszczaka
g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. r w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana Sylwestra Ziętala
h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia udziału na 
rzecz Gminy Koniecpol działek nr ewidencyjny 
50,51,97,98,291,292,226,227,228,343,344/5,402,403,404,405,425,514,515,516 o powierzchni 9,46 
ha położonych w miejscowości Rudniki.
i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r.
j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku 
od nieruchomości
l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej
n) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol oraz jej jednostkom organizacyjnym
o) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na 



których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
p) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
q) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenie wzoru 
deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
r) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniecpolu
s) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Koniecpol
r) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy
ul. Partyzantów w Koniecpolu
s) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Koniecpol do Związku Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego
• Interpelacje radnych;
• Wnioski sołtysów;
• Zapytania i wolne wnioski;
• Sprawy różne;
• Zamknięcie obrad.

Burmistrz zaproponował przyjęcie uchwały, która nie była uiszczona w porządku obrad dotycząca 
wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Koniecpola.

Ad.1
Otwarcia XXXIV zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miasta w Koniecpolu 
Aneta Chrzuszcz.
Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad.2
Przyjęcie protokołów z sesji:
• XXX          - za przyjęciem głosowało 15 radnych;
• XXXI        - za przyjęciem głosowało 15 radnych;
• XXXII       - za przyjęciem głosowało 15 radnych;
• XXXIII      - za przyjęciem głosowało 15 radnych.

Ad.3
Przewodnicząca Rady Miasta Aneta Chrzuszcz poprosiła o zabranie głosu zaproszonych gości. 
Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił Pana Jacka Wąchałę Prezesa Klubu Dragon.
Pan Jacek Wąchała z okazji 20-lecia Klubu Sportowego Dragon przedstawił historię działania 
klubu, jego osiągnięcia sportowe. Zaprezentował sylwetki członków klubu pochodzących 
z Koniecpola ich dorobek na Mistrzostwach Polski, Pucharach Świata i innych zawodach 
sportowych. Na końcu swojego wystąpienia Pan Jacek Wąchała zaprosił Radnych Rady Miasta oraz
Burmistrza na Turniej Mikołajkowy, który odbędzie się 3 grudnia 2016roku oraz poprosił o 
wsparcie finansowe dla Klubu jeżeli będzie to możliwe.
Przewodnicząca Rady Miasta Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Jackowi za prezentację na temat
klubu sportowego i zapytała czy ktoś z obecnych na sali ma jakieś pytania do Pana Jacka.
Pan Wojciech Szydłowski:



Czy zawodnicy na zawodach otrzymują nagrody pieniężne?
Pan Jacek Wąchała:
Nagrody pieniężne są jedynie na zawodach sportowych przeznaczonych dla seniorów.
Pan Wojciech Szydłowski:
Czy zawodnicy mają stypendia?

Pan Jacek Wąchała:
Stypendia otrzymują, ci którzy są w kadrze narodowej.

Przewodnicząca Rady Miasta Aneta Chrzuszcz powitała panią Skarbnik Jadwigę Gwarę oraz Pana 
Prawnika Michała Ladę. Poprosiła o zabranie głosu przez Pana Starostę Henryka Kasiurę.

Pan Henryk Kasiura:
Przedstawił sytuację remontów dróg, które obecnie są dokonywane na terenie Gminy Koniecpol a 
mianowicie w Okołowicach i Radoszewnicy, jest to przebudowa drogi( wraz z odwodnieniem )  
oraz chodników.
Podkreślił, iż chodniki współfinansuje powiat z gminami 50:50.
Przedstawił swoją wizje dróg aby skomunikować Koniecpol w kierunku woj. Łódzkiego docelowo 
do DK1.
Poinformował Radę, iż chce uregulowania prawnego działek na których znajduje się droga na 
Ludwinowie ponieważ część należy do Nadleśnictwa część do upadającej Spółdzielni, część tej 
drogi jest w tej chwili w regulacji prawnej.
Powiat zlecił wykonanie dwóch mostów na terenie Gminy Koniecpol jeden znajduje się w Kolonii 
Rudniki (za szkołą) i most  na tzw. Połyńskim tj. ulica Głównej. Do końca roku ma być zakończona
dokumentacja techniczna na realizacja w przyszłym roku.
W 2016 roku na terenie Gminy Koniecpol Powiat zainwestował ok.6 milionów złotych.
Na przyszły rok Powiat w pierwszej kolejności chce zrobić ul. Słowackiego  następnie utwardzić 
pobocza w kierunku Radoszewnicy, zrobić oznakowanie poziome.
Przebudowa drogi 786 - dokumentacja techniczna(inżynieryjna) jest zamknięta. Jest to 
najważniejsza inwestycja dla Koniecpola od bardzo długiego czasu. Są to bardzo duże nakłady 
finansowe oraz dokona się przebudowa miasta w sensie trakcji komu nikacyjnej. Mamy nadzieje, że
wszystko się uda i realizacja nastąpi w niedługim czasie byc może końcówka 2017 roku początek 
2018 roku.
Na pytanie radnego Zbigniewa Lamcha czy możliwa jest budowa chodnika w Luborczej?
Pan Henryk Kasiura: Nie zlecono budowy chodnika w tym roku ale jest nadzieja,że w przyszłym 
roku będzie zrobiony.
Na koniec podziękował za współpracę w 2016 roku Panu Burmistrzowi oraz Przewodniczącej Rady
oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt oraz Nowego Roku.

Pani Sołtys Okołowic:
Chciałam podziękować Panu Staroście za realizację budowy drogi.

Przewodnicząca podziękowała Panu Henrykowi Kasira za przybycie na sesje Rady Miasta 
następnie poprosiła Burmistrza o przedstawienie działalności międzysesyjnej.

Pan Burmistrz Ryszard Suliga:

Działalność międzysesyjna

30.08.2016  –  odbyła  się  konferencja  ws.  przystąpienia  do  Stowarzyszenia  ds.  Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Częstochowskiego.
31.08.2016 – rozpoczęła się kontrola RIO.



01.09.2016–  wzięcie  udziału  w  uroczystości  rozpoczęcia  roku  szkolnego  w  koniecpolskich
szkołach.
02.09.2016 – w miejscowości Wólka odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy wodociągu.
03.09.2016 -odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie ,,Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza
na koniecpolskim Rynku.
04.09.2016 – odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz
Pamięci Ofiar Zamordowanych przez hitlerowców na Chrząstowie.
W tym  samym  dniu  w  Starym  Koniecpolu  odbyły  się  Gminne  Zawody  Sportowo-Pożarnicze
jednostek OSP z gminy Koniecpol. W zawodach udział wzięli druhowie OSP z: Łysin, Koniecpol
II,  Stanisławic,  Starego  Koniecpola  oraz  z  Luborczy.  Zawodnicy  brali  udział  w  dwóch
konkurencjach: ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie pożarniczej z przeszkodami w dwóch grupach
wiekowych: drużyny męskie oraz młodzieżówka.
11.09.2016 – odbyły się koniecpolskie dożynki 2016.
13.09.2016 – w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie LGD „Region Włoszczowski” ws.
pozyskiwania  środków unijnych na lata 2016 -2020.
14.09.2016 – podpisanie umowy dotyczącej budowy kanalizacji w ul. Słowackiego.
15.09.2016 – na zaproszenie Wójta Gminy Mykanów uczestniczyłem w uroczystości otwarcia hali
sportowej.
17.09.2016  -  odbyły  się IX  Powiatowe  Zawody  Sportowo  –  Pożarnicze  Ochotniczych  Straży
Pożarnych o Puchar Starosty Częstochowskiego w Konopiskach.
20.09.2016  –  spotkanie  u  Wojewody  Śląskiego  w  Katowicach  ustalenia  harmonogramu  prac
związanych z budową wodociągu, kanalizacji i rozwojem gospodarczym gminy.
22.09.2016  –  uczestniczyłem  wraz  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej  Anetą  Chrzuszcz  
i Przewodniczącym Rady Nadzorczej MPK Wiesławem Marasem  w spotkaniu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
24.09.2016  –  odbył  się  piknik  „Pożegnanie  lata”  zorganizowany  przez  OSP,  sołectwa  Stary
Koniecpol i Luborcza.
26.09.2016 – wspólnie  z  Senatorem RP Ryszardem Majerem zorganizowałem seminarium  pt.:
„Polska Przyjazna Osobom Starszym. Partycypacja – Aktywizacja – Opieka – Informacja”, które
odbyło się w sali kinowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
29.09.2016 – uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych w Zespole Szkół nr 2.
07.10.2016 – podpisanie umowy dotyczącej utylizacji azbestu pomiędzy UMiG Koniecpol a WFOŚ
w Katowicach.
11.10.2016 – uczestniczyłem w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.
- odbyłem spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Kornelem Morawieckim,
w trakcie którego poruszono szereg istotnych kwestii związanych z aktualną sytuacją gospodarczą
Gminy  oraz  perspektywami  rozwoju,  które  Gmina  chciałaby  realizować  przy  współdziałaniu
różnych środowisk skupiających i reprezentujących przedsiębiorców.
08.10 i10.10.2016 – wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej uczestniczyłem w obchodach Dnia
Seniora.
14.10.2016 – uczestniczyłem w obchodach Dnia Nauczyciela.
17.10.2016 – spotkanie w Biurze Poselskim pani Poseł Lidii Burzyńskiej ws. rozbudowy zjazdów 
z drogi krajowej DK 1.
20.10.2016 – uczestniczyłem wraz z władzami powiatu i ks. Proboszczem Kazimierzem Bogdałem
w uroczystości „Święta Chleba” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
24.10.2016  –  kontrola  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  ws.  zakładu  na
Aleksandrowie.
25.10.2016  –  seminarium  zorganizowane  przez  Wojewodę  w  Szczyrku  poświęcone  planom
zagospodarowania przestrzennego w gminach i planom urbanizacji
26.10.2016 – seminarium w Wiśle poświęcone budżetom gmin, zamówieniom publicznym
27.10.2016 – kontrola Zespołu Pałacowo- Parkowego przez konserwatora zabytków.
02.11.2016 – podpisaliśmy umowę o dofinansowanie między Gminą Koniecpol a WOFŚ Katowice



odnośnie budowy wodociągu.
09.11.2016 – uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Częstochowskiego Związku Spółek Wodnych
ws. nowej ustawy melioracyjnej.
10.11.2016 – uczestniczyłem w uroczystości 98. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
pn. ,,Wieczór Pieśni Legionowych”, która odbył się w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej.
11.10.2016  –  uczestniczyłem w uroczystej  mszy świętej  i  złożyłem wiązankę  pod  pomnikiem
marszałka J. Piłsudskiego.
14.11.2016 – wziąłem udział w konferencji z minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewską
nt. zmian w systemie oświaty, które miało miejsce w PSP Częstochowa.
16.11.2016 – w urzędzie MiG odbyłem spotkanie z sołtysami.
17.11.2016 – uczestniczyłem w obchodach jubileuszu Warsztatów Terapii Zajęciowej.
22.11.2016 - spotkanie  z Dyrektorem Oddziału NFZ Jerzym Szafranowiczem.
w  Katowicach.  Tematem  spotkania  był  rozwój  przychodni,  jego  skuteczne  zarządzanie  i
gospodarowanie  finansami,  pozyskiwanie  lekarzy  specjalistów,  otwieranie  nowych  oddziałów
leczniczych.
24.11.2016 – odbyło się forum sołtysów w Katowicach.
28.11.2016 – Kuratorium Oświaty w Katowicach, spotkanie robocze pod patronatem Wojewody
dotyczące reformy edukacji i najważniejszych zmian.

Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy.

Ad.4
Uchwała XXXIV/206/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani
Ilony Wypart – Góra.

Zbigniew Domaradzki:
Czy była próba sprzedaży tych działek? 

Wojciech Machera:
Czy sołtysi otrzymali wykaz nieruchomości na sprzedaż?

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz:
Pani Zofia Margasińska nie może wyjaśnić nam tych kwestii, ponieważ jest w tej chwili na 
zwolnieniu lekarskim.

Michał Swojnóg:
Od ludzi wpłynęły tylko wnioski o dzierżawę działek a nie o sprzedaż.

Gwidon Jelonek:
Powinniśmy sprzedawać działki bo taki mieliśmy plan na pomoc finansową dla gminy. Trzeba 
spróbować sprzedawać te działki w późniejszym terminie.

Sławomir Chrzuszcz:
Jako członek Komisji Rolnictwa wyjaśniam, iż ludzie obecnie chcą jedynie wydzierżawiać działki.

Wojciech Machera:
Trzeba w przyszłości wziąć pod uwagę aby następnym razem próbować sprzedać nieruchomości, 
które w tej chwili są wydzierżawiane.

Burmistrz Ryszard Suliga:
Jestem za tym, aby sprzedawać działki, jednak wnioski wpłynęły o wydzierżawienie nieruchomości



a nie o sprzedaż.

Zbigniew Domaradzki:
Kiedy kończą się umowy dzierżawy?

Andrzej Kozak:
Na razie chętnych do kupienia działek nie ma, jeżeli chętni się znajdą zawsze można sprzedać 
działki, ale lepiej dla Gminy aby w tym momencie wydzierżawić działki niż mają one leżeć 
bezużytecznie i nie przynosić żadnego dochodu.

Sławomir Chrzuszcz:
Komisja Rolnictwa wyraziła opinię pozytywną o dzierżawie tych działek. Komisja opiniuje 
wnioski, które otrzymuje. Wniosków o sprzedaż nie było.

Gwidon Jelonek:
Mamy inne działki, nad którymi możemy się zastanowić.

Zbigniew Domaradzki:
Wydzierżawmy działki na rok czasu i próbujmy je sprzedać. Potrzebujemy pieniędzy na inwestycje 
z wykorzystaniem  środków z UE, w tym na drogi.

Andrzej Kozak:
Nie opłaca się rolnikowi wydzierżawiać działek na rok czasu.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podjęła pod głosowanie uchwałę
za przyjęciem uchwały      - 12 radnych;
przeciwko                          -  0 radnych;
wstrzymało się                  -   3 radnych.
 
Uchwała XXXIV/207/16  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Pana Mariana Wizemberga.

za przyjęciem uchwały    12 radnych;
wstrzymało się                   3 radnych.

Uchwała XXXIV/208/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Państwa Ewy i Ireneusza Pawlik

za przyjęciem uchwały    12 radnych;
wstrzymało się                  3  radnych.
 
Uchwała XXXIV/209/16  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Pani Pauliny Liberda.

za przyjęciem uchwały    12 radnych;
wstrzymało się                   3 radnych.



Uchwała XXXIV/210/16  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Pana Krzysztofa Dylewskiego

za przyjęciem uchwały     12 radnych;
wstrzymało się                    3 radnych.

Uchwała XXXIV/211/16  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. r
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Pana Dariusza Wawszczaka

za przyjęciem uchwały     12 radnych;
wstrzymało się                    3 radnych.

Uchwała  XXXIV/212/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. r
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
rzecz Pana Sylwestra Ziętala

za przyjęciem uchwały     12 radnych;
wstrzymało się                    3 radnych.

Uchwała XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie nabycia udziału na rzecz Gminy Koniecpol działek nr ewidencyjny 
50,51,97,98,291,292,226,227,228,343,344/5,402,403,404,405,425,514,515,516 o powierzchni 9,46 
ha położonych w miejscowości Rudniki.

Sławomir Chrzuszcz:
Ile to będzie kosztowało?

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz:
ok. 7 tysięcy złotych.

Zbigniew Lamch:
Co będzie z tymi gruntami, na co będą przeznaczone?

Burmistrz Ryszard Suliga:
Teren ten będzie przeznaczony pod studnie, ponieważ trzeba wykupić teren pod studnie 
i wyprostować sprawę własności gruntu.

za przyjęciem uchwały:    15 radnych.

Uchwała XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r.

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Panią Skarbnik aby omówiła zmiany 
w poszczególnych paragrafach.

za przyjęciem uchwały     15 radnych.

Po głosowaniu nad uchwałą wywiązała się dyskusja radnych nad zabezpieczeniem środków na 
przebudowę zdegradowanego budynku na ulicy Szkolnej w Koniecpolu.



Uchwała XXXIV/215/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015r. dot. Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030 - RIO.

Przed głosowaniem jeden z radnych wyszedł z sali obrad.

za przyjęciem uchwały        14 radnych

Po odbytym głosowaniu radny wrócił na sale obrad.

Uchwała XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - RIO

za przyjęciem uchwały    15 radnych

Uchwała XXXIV/217/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przed przystąpieniem do głosowania głos zabrał Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych.
Komendant OSP Jarosław Duś:
Bardzo proszę Rade o rozważne przyjęcie tej uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Chrzuszcz:
Remizy OSP są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Burmistrz Ryszard Suliga:
Uchwała jest jasna.

Mecenas Michał Lada:
Budynki OSP są zwolnione z podatku od nieruchomości jedyną sporną kwestią jest zapis związany 
z prowadzeniem działalności zarobkowej. Jeżeli w budynku OSP jest prowadzona działalność 
gospodarcza to trzeba zapłacić podatek tylko od miejsca gdzie wykonywana jest dana działalność 
gospodarcza i podatek ten płaci najemca.

za przyjęciem uchwały     14 radnych;
wstrzymał się                    1 radny.

Uchwała XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

za przyjęciem uchwały     15 radnych.

Uchwała XXXIV/219/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

za przyjęciem uchwały     15 radnych.

Uchwała XXXIV/220/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 



rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol oraz jej 
jednostkom organizacyjnym.

Zbigniew Domaradzki:
Czy Burmistrz umarzał należności z tytułu podatku od nieruchomości? Czy można zwolnić 
z podatku Ochotnicze Straże Pożarne?
Pani Skarbnik:
Nie można, ponieważ mamy plan naprawczy.

Burmistrz Ryszard Suliga:
Chciałem poinformować radnych, iż w tej kadencji skorzystałem z prawa umorzenia podatku jednej
osobie ze względu na wypadek losowy (pożar).

Zbigniew Domaradzki:
Proponuję następujące poprawki;
W § 7 zmniejszyć wielokrotność. Burmistrz może sam udzielić zwolnień do kwoty 
siedmiokrotności minimalnego wynagrodzenia.
Powyżej tej kwoty Burmistrz może zwolnić po zasięgnięciu opinii Komisji ds. budżetu. Proponuję 
zmienić na : po zasięgnięciu opinii Rady.
W §10 zmienić zapis: Burmistrz w sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawi Radzie zakres 
umorzonych należności na:  Burmistrz przedstawi wykaz (imienny) umorzonych należności

za przyjęciem uchwały      14 radnych;
wstrzymał się                      1 radny.

Uchwała XXXIV/221/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku.

za przyjęciem uchwały       15 radnych.

Uchwała XXXIV/222/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku.

za przyjęciem uchwały   14 radnych;
wstrzymało się                1 radnych.

Uchwała XXXIV/223/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku.

za przyjęciem uchwały     15 radnych.



Uchwała XXXIV/224/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniecpolu.

za przyjęciem uchwały      14 radnych;
wstrzymało się                    1 radny.

Uchwała XXXIV/225/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Koniecpol.

za przyjęciem uchwały      10 radnych;
przeciw                              2 radnych;
wstrzymało się                    3 radnych.

Uchwała XXXIV/226/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
przy ul. Partyzantów w Koniecpolu.

Przed przystąpieniem do głosowania Burmistrz Ryszard Suliga zabrał głos, iż w/w uchwała dotyczy
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński:
Uchwała ta jest potrzebna aby Grupa INCO mogła wybudować nową hale produkcyjną, dzięki 
której powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy Koniecpol.

Barbara Krawczyk:
Potrzebujemy nowych miejsc pracy w naszej Gminie.

za przyjęciem uchwały       15 radnych.

Uchwała XXXIV/227/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie przystąpienia Gminy Koniecpol do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

za przyjęciem uchwały       14 radnych;
wstrzymało się                     1 radny.

Ad.5 Interpelacje - brak interpelacji.

Ad.6 Zapytania:

Dariusz Saternus:
1. Kiedy będą wykonane barierki na moście?
2. Kiedy i kto jest odpowiedzialny za wywłaszczenie drogi do "księdza pola"?
3. Czy na terenie KZPP jest prowadzona działalność gospodarcza?
4. Dotyczy "dzikiego wysypiska" śmieci na ul. Zamkowej?

Burmistrz Ryszard Suliga:
Odpowiedź na pierwsze pytanie: Centrum Integracji Społecznej ma zlecone wykonanie barierek na 
moście, powinni to zrobić w niedługim czasie.
Pytanie drugie: Rozmawialiśmy z właścicielami działek aby je wykupić, jednak właściciele 
proponują bardzo wysoką cenę jak na te grunty i w tej chwili sprawa trafiła do sądu 
o wywłaszczenie terenu.



Dariusz Saternus:
Kiedy konkretnie, proszę podać datę kiedy zostały złożone wnioski w sądzie?

Burmistrz Ryszard Suliga:
Myślę, że ok. 2 miesiące temu.
Pytanie trzecie: Zwróciliśmy się z pismem do Komornika Sądowego aby powiedział nam czy jest 
tam prowadzona działalność gospodarcza, odpowiedział nam że nie ma wiedzy że na terenie KZPP 
jest prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza. A on nie jest osobą która może stwierdzić, 
że jest tam prowadzona działalność gospodarcza. Przygotowuje pismo do Ministerstwa 
Sprawiedliwości o interpretacje przepisu czy komornik może stwierdzić czy jest prowadzona 
działalność gospodarcza.
Pytanie czwarte: w tej kwestii największą wiedzą dysponuje Pani Marta Młyńska-Klimas.
Mecenas Michał Lada:
Pani Marta Młyńska -Klimas rozmawiała ze mną na temat tego wysypiska, pokierowałem aby 
wysłała pismo do właściciela działki o usunięcie śmieci a jeżeli tego nie zrobi należy wszcząć 
postępowanie administracyjne na koszt właściciela i mają być usunięte nieczystości z działki.

Przemysław Klita:
Ze względu na warunki pogodowe jakie są, aby pamiętać o utrzymaniu dróg gminnych w dobrym 
stanie.

Burmistrz Ryszard Suliga:
Jeżeli widzicie Państwo, że drogi nie są odśnieżone proszę wszystko zgłaszać do MPK Koniecpol, 
ponieważ z nimi została podpisana umowa i oni odpowiadają za stan dróg, myślę że spółka stanęła 
na wysokości zadania i drogi były odśnieżone.

Przemysław Klita:
Może drogi główne tak ale problem był na bocznych drogach.

Mateusz Szymala:
Nawet droga na Zaróg była przejezdna.
pytanie: Co z ogrodzeniem szkoły w Rudnikach?

Burmistrz Ryszard Suliga:
Wystąpiliśmy z pismem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przedłużenie terminu robót 
budowlanych. Otrzymaliśmy odpowiedź przedłużającą termin wykonania robót budowlanych.

Gwidon Jelonek:
Zostało 5 rodzin, które zostały bez podłączenia do kanalizacji na ul. Słowackiego i czy te rodziny 
będą podłączone?

Burmistrz Ryszard Suliga:
Przeprowadziłem rozmowy z tymi rodzinami, wcześniej nie zapisywali się na budowę kanalizacji 
bo myśleli, że nie dojdzie ona do skutku, lub nie mieli jeszcze wybudowanych domów przy tej 
ulicy. Ludzie będą podłączeni do kanalizacji, inaczej byśmy musieli wyrazić zgody na przydomowe
oczyszczalnie ścieków. A lepiej dla Gminy jeżeli będziemy mieli wpływ środków do budżetu  
gminy.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński:
Dokumentacja na kanalizację na ul. Słowackiego była przygotowana w 2001 roku wtedy nie 
wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na podłączenie. Od 2001 roku wybudowano nowe domy, które 



nie były ujęte w planie. Teraz musimy przygotować dokumentację aby tych ludzi podłączyć, i jest 
to skomplikowana procedura ale na pewno ludzie zostaną podłączeni do kanalizacji.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz:
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?

Zbigniew Domoradzki:
Jakie były przyczyny skażenia wody w wodociągu? Czy woda jest już dobra, ponieważ jest 
chlorowana, niedobra w smaku?
Burmistrz: 
Woda spełnia normy. Czekamy na raport z ,,Komunalki”

Wojciech Skrobich: 
Czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które organizowały obchody 11 listopada?
Ludzie, którzy zebrali się na uroczystościach 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
narzekali, że nic nie było słychać podczas tych uroczystości. Wizerunkowo wypadliśmy bardzo źle.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński:
Organizacją zajęły się młode osoby, które nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia.

Dariusz Saternus:
Ci ludzie, którzy zajmują się organizowaniem takich uroczystości biorą za to wynagrodzenie i 
uroczystości powinny być dobrze zorganizowane, ponieważ organizacja dobrego nagłośnienia nie 
jest dużym wysiłkiem.

Gwidon Jelonek:
Przypominam, że złożenie wniosków o dofinansowanie działań z LGD Włoszczowa 
(zagospodarowanie zalewu) mija 05 grudnia 2016r.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz:
Dzisiaj Pani Dorota Jakubowska była w LGD Włoszczowa i do 05 grudnia 2016r. zostanie złożony 
wniosek.

Gwidon Jelonek:
Co ze świetlicą środowiskową?

Wojciech Machera:
Przedstawił propozycję postawienia tablicy lub słupa ogłoszeniowego na ul. Żeromskiego aby było 
to miejsce na zamieszczanie wszelkich ogłoszeń.

Burmistrz Ryszard Suliga:
Jest to bardzo dobry pomysł, mam propozycję aby każdy radny zaproponował gdzie w jego okręgu 
wyborczym potrzebna jest tablica ogłoszeń, i możemy w przyszłym roku podjąć się wykonania 
tablic ogłoszeniowych.

Ad.7 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Aneta Chrzuszcz:
Czy ktoś z obecnych chce jeszcze zabrać głos?

Pan Wojciech Szydłowski:
Poinformował, iż na kolejnych sesjach będzie zabierał głos w sprawach oświatowych. Przedstawił 
zachowanie jednej z nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 2, która oceniała pracę domowa 



(wypracowanie) jednej z uczennic i oceniła ją na ocenę niedostateczną, po czym uczennica nie 
zgadzając się z oceną powiedziała Pani nauczycielce że pójdzie z tym do Pani dyrektor szkoły na co
nauczycielka zmieniła ocenę na dobrą. Pytanie: Jak mogło dojść do sytuacji kiedy nauczycielka 
zmienia ocenę uczennicy?

Przewodnicząca Rady Aneta Chrzuszcz:
Rada Miasta nie ma kompetencji aby pouczać nauczycielkę, jest to sprawa między uczniem - 
dyrektorem szkoły i rodzicami dziecka i nie możemy się wypowiadać na ten temat.
W takim razie chciałabym dokonać zamknięcia XXXIV sesji zwyczajnej.

Radny Wojciech Skrobich
Mam jeszcze prośbę do Pani Przewodniczącej dotyczącą następnej sesji; proszę nie zapraszać gości 
jeśli ich wystąpienia nie są zamieszczone w porządku obrad. Dlaczego wiedząc, że jest tyle uchwał 
Przewodnicząca zaprasza gości na sesję.

Przewodnicząca Rady Aneta Chrzuszcz:
Ja nie zaprosiłam P. Wąchały, na 5 minut przed sesją dowiedziałam się że chce wystąpić Prezes 
Dragona.

Radny Wojciech Skrobich
Pan prowadzi obrady i Pani decyduje o porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Chrzuszcz:
Człowiek poprosił o krótkie wystąpienie, a ja nie odmówiłam. Przyjechał ktoś, o którym wiemy, że 
jest osobą zasłużoną dla naszej społeczności i miał konkretne rzeczy do przekazania.

Radny Wojciech Skrobich
Nie mówię, że nie mógł tego przekazać, tylko dlaczego dziś przy tylu sprawach?

Burmistrz Ryszard Suliga
Przy takim dorobku Dragona wasza gościnność pozostawia wiele do życzenia.

Radny Dariusz Saternus
My do tego Pana nic nie mamy.

Radny Dariusz Świerczyna
Prawda jest taka, że jesteście do niego uprzedzeni, gdyby chodziło o kogoś innego nie byłoby 
problemu.

Ad.8 Zakończenie

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXXIV 
zwyczajnej Sesji Rady Miasta w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Monika Franiasz
Sesja trwała od godziny: 14:00 do 19:15
 




