
Protokół Nr XXXV/2016
z XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 grudnia  2016 r.

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

Ad.  1  Otwarcia  XXXV  zwyczajnej  Sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w
Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz.  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Aneta  Chrzuszcz  przywitała
radnych, Burmistrza Ryszarda Suligę, sołtysów i wszystkich obecnych.
Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zaproponowała zmiany w porządku obrad. Nie będzie pkt 5. W
pkt k) wprowadzić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Państwa Małgorzaty i Janusza Szymalów natomiast w pkt l)
uchwałę w sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy
dzierżawy na rzecz Pani Anny Zygoń. Pkt m) uchwała ws. powołania skarbnika Gminy Koniecpol.
Kto za przyjęciem porządku obrad po zmianach
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. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r.
B) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Koniecpol na rok 2017.
C) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 
2016-2030.
D) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030.
E) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
F) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości 
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol.
G) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w przyjęcia planu pracy komisji na 
Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 
I półrocze 2017 r. 
H) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2017 r. 
I) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
komisji na Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.
J) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
komisji na Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na I półrocze 2017 r.
K) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/238/16 z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Państwa Małgorzaty i 



Janusza Szymalów
L) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani Anny Zygoń
M) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania skarbnika 
Gminy Koniecpol.
7. Interpelacje radnych.
8. Wnioski sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11 Zamknięcie obrad XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 15 radnych.

Ad. 3 Protokół  z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęło 15 radnych.

Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
1. 3 grudnia 2016 uczestniczyłem w zjeździe Powiatowego Związku OSP w Częstochowie. 

Wybrano zarząd: Krzysztof Smela – Prezes, Wiceprezesami zostali: Tadeusz Ciastko, Robert
Nowak, Przemysław Zieliński, Janusz Jonkisz. Członkiem Prezydium Zarządu został 
Wojciech Nowak, członkiem zarządu – Bogusław Stolarski, wiceprzewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Powiatowego – Stefan Balcerek

2. W tym samym dniu 3 grudnia 2016 r. w Koniecpolu, rozegrano mikołajkowy turniej 
Taekwon-do organizowany przez trenera Jacka Wąchałę - Dragon Cup. W turnieju 
wystartowali zawodnicy i zawodniczki z 4 klubów, którzy rywalizowali w konkurencji 
układów formalnych oraz w konkurencji walki sportowej. Na zaproszenie klubu na turnieju 
gościła Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz.

3. 6 grudnia 2016 odbyły się mikołajki dla dzieci z gminy Koniecpol pod patronatem 
Burmistrza we współpracy z Domem Kultury i CIS, co miało miejsce w Domu Seniora przy 
ZS Nr 2.

4. 08 grudnia 2016 r. odbyło się zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
do którego członkostwa przystąpiliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

5. W dniach 08-12-2016 r odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej ,,PILICA- CUP” 
dofinansowany przez Starostę Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza. Turniej został 
rozegrany w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu. 

6. 9 grudnia 2016 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z 
inicjatywy Senatora RP dr. Ryszarda Majera uczestniczyłem w konferencji naukowej 
Multiprofesjonalna Pomoc Dziecku i Rodzinie. Zdrowie – Pomoc Społeczna – Praca 
Socjalna. 

7. Podpisano umowę w Urzędzie Miasta Częstochowa  w ramach uruchomienia darmowego 
internetu dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

8. W dniu 10 grudnia 2016 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu odbyło 
się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne pod hasłem "Nie marnuj życia na alkohol, 
narkotyki i inne specyfiki", połączone z Halowym Turniejem Piłki Nożnej Strażaków o 
Puchar Komendanta Gminnego. 

9. 15 grudnia 2016 r. odbył się wieczór kolęd i pastorałek w Zespole Szkół nr 2.
10. 18 grudnia 2016 roku na Rynku w Koniecpolu odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy oraz 

zbiórka publiczna komitetu społecznego „Razem dla Julki”. Podczas trwania imprezy była 
prowadzona kwesta na rzecz Julki - chorej uczennicy Gimnazjum nr 1.

11. W dniu 21 grudnia 2016 r. w miejscowości Kuźnica Grodziska dokonano uroczystego 
uruchomienia nowo wybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do 
gospodarstw domowych w miejscowościach: Wólka, Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy 



i w części Dąbrowy.  W uroczystości udział wzięli mi.in. Wojewoda Śląski Jarosław 
Wieczorek, Wicewojewoda Mariusz Trepka, Posłanka PIS Lidia Burzyńska, Wicestarosta 
Częstochowski Henryk Kasiura, Zastępca Burmistrza Andrzej Perliński, Dyrektor Funduszy 
Europejskich WFOŚ w Katowicach Stanisław Gmitruk, księża parafii gminnych w osobach 
ks. Kazimierza Bogdała i ks. Stanisława Błaszczyka, Kapelan Krajowy Strażaków ks. Adam
Grajcar.

12. Przed świętami na zaproszenie instytucji i stowarzyszeń wziąłem udział w spotkaniach 
opłatkowych.

13. Podpisanie aktu notarialnego o zakup 3/80 działki pod budowę studni w Rudnikach
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/228/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że na komisji rozmawialiśmy nt. zmian w budżecie. 
Proszę o głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  – 15 radnych

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/229/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2017. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy od czasu spotkania na komisji są jeszcze jakieś uwagi?
Radny Gwidon Jelonek – czy posiadamy opinię RIO?
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – tak, Pan Burmistrz wyjaśni.
Burmistrz Ryszard Suliga – projekt uchwały wysłany został do RIO i bez zastrzeżeń zaopiniowany
pozytywnie.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są jeszcze pytanie, nie widzę proszę Państwa radnych o
głosowanie nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały - 15 radnych.

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/230/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016-2030. 

Za przyjęciem uchwały -15 radnych.

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/231/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030.  

Za przyjęciem uchwały -15 radnych.

Skarbnik Jadwiga Gwara – dziękuję Państwu za współpracę.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – ogłaszam 15 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 14.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przystępujemy do głosowania nad kolejnymi uchwałami.

- Uchwała  Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/232/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami



pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – co roku podejmujemy taką uchwałę.
Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

- Uchwała  Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/233/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.
Na posiedzenie wszedł 1 radny. Stan rady – 15.

-   Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/234/  16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  w
przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu
Przestrzennego na I półrocze 2017 r. 

Za przyjęciem uchwały- 15 radnych.

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/235/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze
2017 r. 

Za przyjęciem uchwały- 15 radnych.

- Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/236/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.

Za przyjęciem uchwały- 15 radnych.

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/237/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na
I półrocze 2017 r.

Za przyjęciem uchwały- 15 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/238/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie  od przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy na rzecz
Państwa Małgorzaty i Janusza Szymalów

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/239/16 z dnia 01 grudnia 2016 r w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani
Anny Zygoń

Za przyjęciem uchwały 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.



- Uchwała  Rady  Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXV/240/  16  z  dnia  29  grudnia  2016 r.  w
sprawie powołania skarbnika Gminy Koniecpol.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że powołanie skarbnika gminy następuje w wyniku

głosowania tajnego.  Pan Burmistrz przedstawił w niosek o następującej treści: Powołując się na
treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) składam wniosek o powołanie 

Pani Moniki Starczewskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Koniecpol 

z dniem 01 stycznia 2017 r.

Podstawę wniosku stanowi wybór  Pani  Moniki  Starczewskiej  w konkursie,  który został
przeprowadzony  w  dniu  22  grudnia  2016  r.  W  wyniku  przeprowadzonego  konkursu
Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na Skarbnika Gminy Koniecpol – Panią Monikę
Starczewską, która złożyła poprawne dokumenty aplikacyjne i odpowiedziała wyczerpująco
na zadane pytania. Kandydatka posiada wymaganą wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Pani Monika Starczewska otrzymała wymaganą regulaminem ilość punktów.

Radny Sławomir Chrzuszcz – Rada odwołała ze stanowiska Panią Skarbnik Jadwigę Gwarę,
czy ta Pani straci pracę? Jaki będzie jej dalszy los?
Burmistrz Ryszard Suliga – sprawy kadrowe należą do burmistrza. Dalsze decyzje będą
należeć do mnie.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o zgłoszenie 3 kandydatów - radnych do Komisji
Skrutacyjnej. 
Następnie Komisja Skrutacyjna w składzie: Wojciech Skrobich – przewodniczący komisji,
Barbara Krawczyk – członek komisji i Dariusz Saternus – członek komisji, przeprowadziła
tajne głosowanie, po którym został sporządzony protokół. W wyniku tajnego głosowania
wszyscy radni w składzie 15 osobowym byli za powołaniem Pani Moniki Starczewskiej na
stanowisko Skarbnika Gminy.
Za - 15 radnych.

Ad 7. Interpelacje radnych.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy mamy jakieś interpelacje radnych? W sprawie informacji  o
sprzedaży działek Pani Zofia Margasińska – inspektor w UMiG rozprowadziła na wcześniejszej
sesji  te  informacje.  Z dniem dzisiejszym wykazy mogą być już nieaktualne,  bowiem cały czas
nanoszone są zmiany. Będzie sukcesywnie robiona aktualizacja w danym okręgu.

Radny Sławomir Chrzuszcz – proszę zapytać sołtysów, czy dostali taką informację.

Sołtysi potwierdzili, że tak otrzymali informację, ale nie wszyscy. Zmiany były dokonane nie w
każdej miejscowości. 

Radny Andrzej Kozak – sam nr działki nie wystarczy, powinna być lokalizacja i wyrys z mapy.

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  tak,  racja,  ale  żeby  opisać  każdą  działkę  potrzeba  sporo  czasu  
i niesamowitą ilość dokumentów. Komunalizację robimy na bieżąco. Róbmy to wszystko powoli.

Radny Sławomir  Chruszcz – może informacja dla  mieszkańców powinna być  zamieszczona na
stronie gminy.

Ad 8. Wnioski sołtysów.

Sołtys wsi Łabędź Ryszard Chruszcz – ws. mapy to wystarczy nr działki i miejscowość. Wracam do



tematu dwóch lamp na Łabędziu.

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – czy można podczas akcji WOŚP zbierać pieniądze na dany cel
w Koniecpolu?

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – orkiestra gra na swój cel.

Radny Gwidon Jelonek – komitet dla Julki powołany był do końca roku. Na pewno wolontariat
będzie działał dalej. A orkiestra ma swój konkretny cel.

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.

Sołtys  wsi  Teresów Edward Pikos  -  odnośnie  otwarcia  wodociągu,  to  było  ciągnięte  od  mojej
działki. Dostałem pismo, żeby podpisać zgodę. Jakbym był uparty to tego pisma bym nie podpisał.

Burmistrz Ryszard Suliga – tak wiem i dziękuję Panu za to, ale czy byłoby tak czy tak, na pewno
budowę musielibyśmy rozpocząć, ponieważ przyznane środki trzeba było wykorzystać.

Ad. 10 Sprawy różne.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  chciałem  Państwu  podziękować  za  rok  ciężkiej  pracy.  Budowa
wodociągu to nasz wielki sukces w tym roku. Dziękuję za to że ktoś mówi szczerze o tym co mu się
nie podoba, a nie za plecami wyraża swoje opinie. Dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i za
zaufanie. Za pomoc w przygotowaniu imprez i za to że jesteśmy razem. 
Wszystkim z całego serca życzę zdrowia, pomyślności i dobrej współpracy w życiu społecznym.
Aby 2017 rok upłynął w zdrowiu i szczęściu.
Chciałem powiedzieć o rzeczy, która wraca, czyli sprawa oświetlenia. Proszę Państwa Radnych o
zbieranie informacji, gdzie należy zrobić oświetlenie. Zróbmy je raz a dobrze. W chwili obecnej
spłaciliśmy  modernizację  oświetlenia  ulicznego.  Zwracam  się  z  prośbą  o  rozsądek  nad  tą
inwestycją, na którą nie ma środków zewnętrznych.  
Kolejna sprawa dotyczy przystanków – jeden przystanek za zgodą właściciela wyremontowano.
Problem nadal istnieje w Luborczy. Na początku przyszłego roku będą rozmowy z Zarządem Dróg
Wojewódzkich  ws.  remontu  drogi  i  chodnika  w Luborczy.  Jako  radny prosiłem o  postawienie
przystanku na Michałowie, nie doczekałem się więc sam go zakupiłem i teraz jest.
Sprawa remontu dróg – pieniądze, które wydajemy na naprawę nawierzchni wystarczyłyby na nowe
pokrycie asfaltu, takie są wydatki w utrzymaniu dróg. 
W 2017 r. dobrze byłoby rozpocząć procedurę przetargową na kanalizacje w dzielnicy Słowik i
Magdasz. W pierwszej kolejności musimy zacząć pracę na ul. Chrząstowskiej, obok przychodni
zdrowia. Czekamy na środki finansowe. Dziękuję stowarzyszeniu za to, że podjęło się wyzwania i
złożyło wniosek do LGD, aby zagospodarować teren obok przychodni. 

Naprawa barierki zgłoszona przez radnych jest przygotowana i będzie zrobiona.

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – proszę pamiętać o drodze na Teresowie.

Radny Zbigniew Domoradzki – temat dróg jest słabo poruszany. Na Teresowie brakuje 500 metrów
drogi do naprawy. Czy nie możemy strać się z innych środków, jak np. PROW.

Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli chodzi o drogi to słuszna uwaga, ale drogi są zaniedbane bo nie
są  wyprowadzone własności.  Wojewoda rozpatruje  wnioski  dopiero  z  2014 roku.  Każdą drogę
robimy w miarę naszych możliwości. Wiemy, że w każdym roku mamy przesunięcia budżetowe.
Jeżeli chodzi o Dom Kultury to robimy, co możemy żeby budynek stanął na nogi.

Radny  Wojciech  Machera  –  czy  wystąpiliśmy  o  uregulowanie  terenów  na  ul.  Stawowej  i  ul.
Piaskowej.



Burmistrz Ryszard Suliga – w przygotowaniu są wnioski, ale czy na te ulice to nie odpowiem.

Radny Zbigniew Domoradzki – dużo jest tych wniosków.

Burmistrz Ryszard Suliga – robimy na bieżąco.

Radny Gwidon  Jelonek  –  chciałbym podziękować  Burmistrzowi  za  ul.  Słowackiego.  Wszyscy
zostali już podłączeni. Państwu Radnym za przegłosowanie dotacji finansowej.

Radny Zbigniew Domoradzki – jaka jest dalsza perspektywa w związku z programem naprawczym,
czy jak zostanie już zakończony to coś wtedy uda się zrobić?

Burmistrz Ryszard Suliga – to tak nie jest, że jak wyjdziemy z programu naprawczego to wszystko
możemy zrobić. Musimy tak działać, żeby nie doszło do takiej sytuacji jaką mamy obecnie.

Sołtys Wsi Teresów Edward Pikos – czy na terenie Teresowa ws. tego kawałka 700 metrów, które
chcemy na własność, trzeba występować o regulację. Projektant mówił, że jest to własność gminy.

Burmistrz Ryszard Suliga – to, co Pan mówił, że nie wyraziłby Pan zgody na rozpoczęcie budowy
wodociągu na Pana terenie i tak nic by nie zmieniło.

Radny  Zbigniew  Lamch  –  jak  przedstawia  się  sprawa  prawoskrętu  i  lewoskrętu  w  kierunku
Biedronki. Czy jak przeniesiemy targowisko to nie zablokuje się nam droga?

Burmistrz Ryszard Suliga – tam jest robiony tylko prawoskręt.

Radny  Mateusz  Szymala  –  proszę  o  oczyszczenie  drogi  z  zarastających  krzewów  między
Pękowcem a Piaskami.

Pan Wojciech Szydłowski – ja w sprawie tematu szkolnictwa ciąg dalszy.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana o zadawanie konkretnych pytań.

Pan Wojciech Szydłowski – Panie Burmistrzu czy Pan panuje nad koniecpolskim szkolnictwem?

Burmistrz Ryszard Suliga – tak. Nie pozwolę obrażać nauczycieli. Jeżeli ma Pan jakieś konkretne
pytania to proszę je napisać a ja wtedy mogę wyciągnąć wnioski. To o czym Pan mówi, to może
być nieprawda. Proszę przedstawić fakty.

Pan  Wojciech  Szydłowski  –  na  piśmie  mogę  złożyć  wniosek  o  wprowadzenie  zarządu
komisarycznego.

Radna  Barbara  Krawczyk  –  takie  pytania  związane  z  nauczaniem  powinien  Pan  kierować  do
dyrektora szkoły.

Pan  Wojciech  Szydłowski  –  chciałem spotkać  się  z  dyrektorem szkoły  w  tej  sprawie  ale  nie
zostałem wpuszczony a innym razem dyrektor był zajęty.

Sołtys wsi Stary Koniecpol Pani Wawszczak – ja chciałam zapytać się ws. nakazów z podatków. W
chwili  obecnej  połowa  mieszkańców  z  mojej  miejscowości  wpłaca  do  kasy  urzędu.  Nakazy
roznoszę wszystkim mieszkańcom.

Burmistrz Ryszard Suliga – ja Panią rozumiem, ale sołtys to jest funkcja społeczna ale czasami
niewdzięczna. Jeżeli ktoś chce wpłacić pieniądze do kasy to nie możemy odmówić. Jeżeli Pani
uważa, że kasa w urzędzie jest nie potrzebna to proszę złożyć wniosek.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – musimy coś z tym zrobić.

Pan Wojciech Szydłowski – ja wracam do sprawy przystanku na osiedlu.

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  spółdzielnia  mieszkaniowa  nie  wyraża  zgody  na  postawienie



przystanku.  Prezes  drugiej  spółdzielni  wyraził  zgodę  na  postawienie  przystanku  na  placu  przy
szkole.

Pan Wojciech Szydłowski – ale jakby Pan Burmistrz wywiesił te informację na tablicy ogłoszeń, to
być może Pani Prezes spółdzielni zostałaby usunięta.

Radny Sławomir Chrzuszcz – to jest błędne koło. Burmistrz wyraził wolę postawienia przystanku,
ale zgody nie ma.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Państwu za ten rok współpracy i życzę wszystkiego
dobrego w następnym roku.

Ad. 11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXXV
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 16:15.


