
Protokół Nr XXXVI/2017
z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 stycznia 2017 r.

I.Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II.Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.
b) w sprawie zmiany uchwały XXXV/231/16 z dnia 29. grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego 
Najemcy obejmującej część pomieszczeń w budynku znajdującym się w Koniecpolu przy
ul. Armii Krajowej 6A
c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Koniecpol z nieruchomością stanowiącą własność osób fizycznych
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Pani  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Aneta Chrzuszcz dokonała  otwarcia
XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i stwierdziła, że jest ona prawomocna
do  podjęcia  uchwał.  Pani  Przewodnicząca  przywitała  obecnych  na  sesji:  Burmistrza  Ryszarda
Suligę,  Zastępcę  Burmistrza  Andrzeja  Perlińskiego,  Panią  Skarbik  Monikę  Starczewską,  Pana
Mecenasa Michała Ladę i obecnych radnych.

Ad. 2 Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze
Burmistrz Ryszard Suliga – proszę Państwa Radnych o uczczenie pamięci zmarłego prof. Zdzisława
Hasia minutą  ciszy.  Następnie  Przewodnicząca  Aneta  Chruszcz  przystąpiła  do  głosowania  nad
porządkiem obrad.
Kto jest za przyjęciem porządku obrad?
Za przyjęciem porządku obrad było 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Radny Wojciech Machera – czy uchwały na dzisiejszej sesji przyjmujemy w trybie pilnym
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – tak.
Radny Zbigniew Domoradzki – czy możemy dyskutować o porządku sesji?  Dlaczego jest sesja
nadzwyczajna tym bardziej, że zamieniamy nieruchomości, powinno być to na  zwykłej sesji.
Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  jest  kilka  kwestii,  które  należy przyspieszyć  ws.  zamiany
gruntu,  aby podjąć  działania  geodezyjne  po podjęciu  uchwały.  Zamiana gruntu  koło  zbiornika,
który chcemy zagospodarować. Prowadzimy rozmowy z Panem Karoniem o zamianie gruntu. Pan
Karoń zgadza się na zamianę terenu.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  za  chwilę  musimy zdecydować  się  o  wykorzystaniu  pieniędzy na
targowisko.  Musimy  dokładnie  sprawę  przeanalizować,  żeby  nie  zaprzepaścić  szansy  na
wykorzystanie funduszy zewnętrznych. Możecie Państwo wyrazić zgodę lub nie.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  – serdecznie  witamy Panią  Skarbnik  i  życzymy miłej  pracy.
Życzenia złożył również Pan Burmistrz.
Pani Skarbnik Monika Starczewska podziękowała za przyjęcie. Wyjaśniła, że zmiany w uchwale
budżetowej dotyczą wydatków i dochodów zgodnie załącznikami do uchwały.
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Radny Wojciech Machera – na hali sportowej będzie zakupiona kotara?
Burmistrz Ryszard Suliga – hala sportowa to duży obiekt, który wykorzystuje się nie tak, jakbyśmy
chcieli.  Zakup kotary pozwoliłby na  podzielenie  hali  po  połowie.  Kotara  byłaby przesuwana  i
można prowadzić podwójnie zajęcia.  Musimy również zabezpieczyć pieniądze na dokumentację
ws. wniosku dotyczącego rewitalizacji zdegradowanego budynku OSP Koniecpol II (Dom Kultury).
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński- jest to sprawa priorytetowa, należy przygotować pieniądze.
Burmistrz Ryszard Suliga – do godziny 12 ostatniego dnia marca  musi być przygotowana pełna
dokumentacja.
Radny Sławomir Chrzuszcz – ws. limitu wydatków, kwota 22 tys.,120 zł została zabezpieczona i
czy zostały one wydane w ubiegłym roku?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński– to były pieniądze zabezpieczone na wykonanie dokumentacji
technicznej związanej z odbudową i rozbudową budynku przeznaczonego na cele społeczne; po
przetargu okazało się, że wykorzystaliśmy powyżej 20 tys. zł.
Radny Sławomir Chrzuszcz – to jest tamta dokumentacja techniczna?
Burmistrz Ryszard Suliga – pieniądze, które musimy zabezpieczyć dotyczą złożenia i wykonania
wniosku na wyżej wymienione inwestycje.
Radny Andrzej Kozak – w dziale 010 zmniejszenie wypłat od mieszkańców czy jest to związane z
dotacją?
Skarbnik Monika Starczewska – wpłaty od mieszkańców wynosiły 400 tys. zł, po korekcie okazało
się że są mniejsze.
Burmistrza Ryszard Suliga – robiliśmy założenia do projektu. Żeby coś zrobić należy mieć wkład
własny.
Radny Andrzej Kozak – zwiększenie wydatków o 220 tys.
Skarbnik Monika Starczewska – dochody zwiększone zostały z wojewódzkiego Funduszu, 
a zmniejszone od mieszkańców.
Radny Zbigniew Domoradzki – o co chodzi w sprawie oświetlenia przy przychodni?
Burmistrz Ryszard Suliga – przy wykonaniu kanalizacji również musimy zrobić oświetlenie, aby
teren był zrobiony kompleksowo.
Radny Sławomir Chrzuszcz – sprawa rewitalizacji budynku przy ul. Szkolnej.
Burmistrz Ryszard Suliga – każde dofinansowanie na remont budynku przy ul. Tarchalskiego i ul.
Szkolnej wraz z świetlicą jest projektem miękkim.
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy inwestycja na ul. Tarchalskiego jest prowadzona?
Burmistrz Ryszard Suliga – na razie jesteśmy na etapie składania wniosku.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jaka będzie wielkość tej inwestycji?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – jest to adaptacja budynku na wstępną kwotę ok. 400 tys. zł, 
w tym będzie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej. Do tego dochodzi projekt miękki na ok.
100 tys. zł.
Burmistrz Ryszard Suliga – dofinansowanie na świetlicę na ul. Szkolnej to kwota 107 tys. zł
Radny Sławomir Chrzuszcz – a wkład własny gminy?
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński  - 15 procent, czyli z obu projektów Szkolna i Tarchalskiego ok.
100 tys. zł. Do tego mamy projekt na modernizację budynku przy ul. Szkolnej 17.
Radny Sławomir Chrzuszcz – zmniejszono wydatki na utrzymanie dróg.
Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński  - jeśli zostanie rozliczony budżet na rok 2016 i powstanie tzw.
nadwyżka budżetowa to pieniądze na drogi będzie można zwiększyć.
Przystąpiono do głosowania.

-Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVI/241/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016r.

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych.

-  Uchwała  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  Nr XXXVI/242/17  z  dnia  26  stycznia  2017 r.  w
sprawie zmiany uchwały XXXV/231/16 z dnia 29. grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030
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Za przyjęciem uchwały było 13 radnych.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zarządzam 15 minut przerwy.

Po przerwie stan radnych nie uległ zmianie, było 13 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  Nr XXXVI/243/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.  w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej  umowy najmu na rzecz  dotychczasowego Najemcy obejmującej
część pomieszczeń w budynku znajdującym się w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 6A.

Burmistrz Ryszard Suliga – mieliśmy uchwałę ws. dzierżawy pogotowia ratunkowego z terminem
do końca 2016 roku. Teraz musimy podjąć kolejną uchwałę na wniosek pogotowia o dzierżawę na 3
lata. Trwają rozmowy ws. zakupu budynku przez pogotowie, na razie nie mamy pewnych deklaracji
i musimy dalej wynajmować budynek.

Radny Dariusz Świerczyna – na komisji w dniu 20.10.2016 r. było mówione, że pogotowie zawsze
chciało dzierżawić. Cieszymy się, że mają zamiar zakupu.

Radny Gwidon Jelonek – ile płacą za wynajem?

Burmistrz Ryszard Suliga – tyle, ile było 1000 zł.

Radny Gwidon Jelonek – czy nie zmienić tej kwoty?

Burmistrz Ryszard Suliga – w uchwale nie ma zapisu o kwocie. Nie możemy bardzo podnosić ceny,
bo doskonale stacja pogotowia może przenieść się do sąsiedniej gminy.

Radny Przemysław Klita – media, które opłacają nie wchodzą w czynsz?

Burmistrz Ryszard Suliga – nie, to jest użytkowanie budynku.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad uchwałą

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

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  Nr XXXVI/244/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.  w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol z nieruchomością
stanowiąca własność osób fizycznych.

Burmistrz Ryszard Suliga – działka osoby prywatnej to 0,75 ha. Chcemy zamienić kawałek działki
koło przychodni na wjazd od ul. Słowackiego do tartaku.

Radny Gwidon Jelonek – a co ze skarpą?

Burmistrz Ryszard Suliga – zostaje tak, jak jest. Jesteśmy na etapie składania wniosku o targowisko
i musimy zastanowić się, gdzie je wykonamy, na jakiej powierzchni i za jakie pieniądze.

Radny  Gwidon  Jelonek  –  uważam,  że  jest  to  korzystna  zamiana  i  powinniśmy  pomagać
przedsiębiorcom.

Radny Wojciech Machera – a czy ten wniosek to jest na budowę czy na remont?

Burmistrz Ryszard Suliga – wniosek może być na modernizację.

Radny Dariusz Świerczyna – ten Pan i tak jeździ po naszej drodze i ma drogę dojazdową.

Mecenas Michał Lada – jakby Pan wystąpił do sądu to byłaby służebność i gmina i tak nie miałaby
korzyści. Sąd mógłby ustanowić także służebność drogi koniecznej.

Radny Zbigniew Lamch  –  przy takiej  produkcji  dla  bezpieczeństwa  powinna być  druga  droga
wyjazdowa.

Mecenas Michał Lada – przez 30 lat użytkowania jest to zasiedzenie, jeżeli ktoś złoży wniosek do
sądu to może być ustalona służebność.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych.

Ad. 4 Sprawy różne.
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Brak.
Ad.  5  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz  dokonała  zamknięcia  XXXVI  

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 15:00 do 16:20.
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