
Protokół Nr XXXIX/2017
z XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 marca 2017 roku

I.Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II.Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych

Stan obecnych radnych na początku sesji – 13 radnych.

Ad. 1 Otwarcia XXXIX zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koniecpolu  Aneta  Chrzuszcz.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Aneta  Chrzuszcz  przywitała
Panią  Poseł  Halinę  Rozpondek,  radnych,  Burmistrza  Ryszarda  Suligę,  Zastępcę  Burmistrza
Andrzeja Perlińskiego, Pana Mecenasa Michała Ladę, 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:
-  wprowadzić  do  porządku  obrad  uchwałę  w  sprawie:   określenia  kryteriów  naboru  do  klas
pierwszych  szkół  podstawowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Koniecpol  do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Kto za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad?
Za głosowało 13 radnych,
-Kolejna uchwała, która wchodzi do porządku obrad jest w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o  wysokości  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.

Kto jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad?
Za głosowało 13 radnych.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła dzisiejszy porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

A) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

B) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXV/231/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2017–2030.

C) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i
przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od
towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.

D) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Koniecpol.
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E) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr  VIII/42/15  Rady  Miejskie  w  Koniecpolu  z  dnia  19.03.2015  r.  w  sprawie  określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  publicznych  innych  form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol.

F)  Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 marca 2017 r.  w sprawie:  określenia
kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina  Koniecpol  do  postępowania  rekrutacyjnego  dla  kandydatów
zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły,  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów.

G)  Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 marca 2017 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. 

H) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości 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.

I) Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  30  marca  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

J)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  30  marca  2017  r.  w  sprawie  podziału
sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów.

K) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVIII/182/16  z  dnia  30  czerwca  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-
2032.
L)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1586/1 położonej 
w Koniecpolu stanowiącej własność Gminy Koniecpol w trybie przetargowym.

M) Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia
zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  781/2  położonej  w
Luborczy stanowiącej własność Gminy Koniecpol w trybie przetargowym.

N) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie przedłużenia
obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

O)  Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  30 marca 2017 r.  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.

P)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na Kierownik MGOPS w Koniecpolu.

R) Przyjęcie stanowiska Rady Miejskie w sprawie skargi na działalność urzędników Urzędu
Miasta i Gminy w Koniecpolu.
7. Interpelacje radnych.
8. Wnioski sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Kto za przyjęciem porządku obrad po zmianach?

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 13 radnych.
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Ad. 3 Protokół  z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej XXXVII sesji przyjęło 13 radnych.
Protokół z poprzedniej XXXVIIII sesji przyjęło 13 radnych.

Na salę sesyjną wszedł 1 radny.
Stan radnych – 14.

Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych:
Burmistrz Ryszard Suliga poprosił o zabranie głosu Panią Poseł Halinę Rozpondek.
Pani Poseł Halina Rozpondek – dziękuję Państwu za zaproszenie na obrady sesji Rady Miejskiej 
w Koniecpolu. Jestem członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i moje wizyty są związane 
z  działalnością  samorządu.  Staram  się  w  ciągu  kadencji  odwiedzić  chociaż  raz  gminę.  W
Koniecpolu  byłam  już  nie  raz,  uczestnicząc  w  różnych  uroczystościach  w  gminie.  Wiem,  że
problemów do rozwiązania jest dużo, a ja staram się wspierać samorządy. W obecnej chwili prace
naszej  komisji  związane  są  ze  zmianami  w  kodeksie  wyborczym,  m.in.  skrócenie  kadencji
prezydentów,  burmistrzów,  wójtów  do  dwóch.  Inna  propozycja  dotyczy  likwidacji
jednomandatowych okręgów.  Kolejna  sprawa niepokojąca  to  reforma edukacji,  czyli  likwidacja
gimnazjum i powrót do systemu 8 klas w szkole podstawowej, 4-letnie liceum i 5-letnie technika.
Chciałabym usłyszeć od Państwa pytania związane z pracą naszej komisji? Dziękuję.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o zadawanie pytań Pani Poseł.
Nie widzę, dziękuję.
Pani Poseł Halina Rozpondek – a jak w Państwa gminie przedstawia się sytuacja z siecią szkół?
Burmistrz Ryszard Suliga – w naszym szkołach nie ma osobnych budynków gimnazjum i szkół
podstawowych. Przygotowujemy się do zmiany reformy oświatowej, i nie będzie związane to 
z dodatkowymi kosztami. Koszty wzrosną w dopłacaniu do subwencji. Stawiamy na edukację 
i rozwijamy koła zainteresowań. Dziękujemy Pani Poseł za przybycie.
Pani Poseł Halina Rozpondek – dziękuję i  życzę wszystkiego dobrego Państwu i  mieszkańcom
Koniecpola.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  dziękuję  Pani  Poseł,  chciałam  powitać  kolejnego  naszego
gościa Pana Starostę Henryka Kasiurę.

Następnie Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie międzysesyjne:
1. W miesiącu lutym odbyłem spotkanie z przedstawicielami Zakładu  Energetycznego, którym
przedstawiono potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego. Zakład Energetyczny zobowiązał się
do przedłożenia sposobu i możliwości realizacji powyższego zadania  i sposobu finansowania w
terminie do dnia 15.04.2017 r.

2.  Na  wniosek  mieszkańców  Koniecpola  uczestniczyłem  w  spotkaniu,  którego  tematem  była
aktualna sytuacja KZPP Koniecpol.

3. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Stary Koniecpol.

4. Uczestniczyłem w uroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego ,,Za zasługi dla
powiatu”, która odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej.

5. Zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami ulicy Słowackiego w Koniecpolu w sprawie budowy
kanalizacji  sanitarnej,  w  trakcie  którego  przedstawiono  mieszkańcom  propozycje  i  terminy
podpisywania  umów  oraz  wysokość  wykonania  przyłącza  przez  mieszkańców,  przedstawiono
mieszkańcom również orientacyjny termin i sposób odtworzenia ulicy Słowackiego.
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6. Uczestniczyłem w konsultacjach społecznych w sołectwie Aleksandrów-Michałów dotyczącym
podziału w/w  sołectwa na dwa odrębne.

7.  W  Częstochowskim  Parku  Przemysłowo-Technologicznym  wziąłem  udział  w  konferencji
dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

8.  Na  zaproszenie  Stowarzyszeń  z  Gminy  Koniecpol  uczestniczyłem  w  tzw.  ,,zapustach”
zorganizowanych z okazji zakończenia karnawału, które odbyły się  w Szkole w Rudnikach.

9.  Z  mojej  inicjatywy w urzędzie  zorganizowano spotkanie  z  przedsiębiorcami  z  terenu naszej
gminy oraz innych zainteresowanych inwestowaniem na terenie naszej gminy.

10. Uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Śląskiego dotyczącej sytuacji
demograficznej w województwie śląskim jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej.

11.  Uczestniczyłem  w  spotkaniu  zorganizowanym  przez  Marszałka  Sejmu  Pana  Kornela
Morawieckiego w sprawie możliwości uzyskania pomocy w zakresie rozwoju naszej gminy.

12. Zorganizowałem spotkanie z właścicielem firmy TARTAK  KAROŃ, który jest właścicielem
działki  położonej  przy Przychodni  Zdrowia  przy  ul.  Armii  Krajowej  w Koniecpolu  w sprawie
możliwości dokonania zamiany w/w działki na grunty będące własnością gminy położone przy ul.
Słowackiego.

13.Uczestniczyłem w konferencji, w temacie ,,Samorządu Terytorialnego Polski”, które odbyło się
w sali Sejmu RP w Warszawie.

14. W dniu 14 marca 2017 r. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Posła RP     Pana
Konrada Głębockiego z Ambasadorem Wielkiej Brytanii Panem Jonathan Knott, w spotkaniu były
poruszone  tematy  związane  z  możliwościami  zawierania  partnerstw  pomiędzy  miastami  –
regionami w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturowego itp.

15. W dniu 16 marca 2017 r. w Centralnej  Szkole  Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
uczestniczyłem  w  Eliminacjach  Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej  dla  szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

16. W dniu 16 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol uczestniczyłem w spotkaniu
zorganizowanym przez Posła RP Pana Szymona Giżyńskiego, w spotkaniu z Panem Posłem wzięli
udział Dyrektorzy KRUS, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, przedstawiciele sołectw oraz rolnicy z terenu gminy.

17. W dniu 17 marca 2017 r. uczestniczyłem w spotkaniu w Komendzie Policji w Częstochowie 
z racji zakończenia pracy przez mł.ins. Sławomira Litwina na stanowisku Komendanta Policji  
i przejścia do pracy do Komendy Głównej w Warszawie.

18.  Uczestniczyłem  w  integracyjnym  turnieju  piłki  siatkowej,  którego  uczestnikami  byli
przedstawiciele gminy, policji i nauczyciele.

19. Uczestniczyłem w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
w której udział wzięły drużyny z Miast i Gmin Województwa Ślaskiego i Świętokrzyskiego.

20. W pierwszy dzień wiosny w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol gościliśmy przedszkolaków 
z Niepublicznego Przedszkola ,,Jaś i Małgosia”. Dzieciaki przybył wraz ze zrobionymi przez siebie
Marzannami.
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21. Uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie na
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Częstochowskim.

22. Prowadziłem rozmowy z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie
dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie naszej gminy.

Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu Panu Staroście Henrykowi Kasiurze.
Pan Starosta Henryk Kasiura – zadaniem ważnym dla gminy i starostwa jest budowa 1 km odcinka
drogi na ul. Słowackiego. 12 kwietnia br. przekazujemy plac budowy wykonawcy. Koszt to 1 mln
700 tys. zł.  Będzie to pełna przebudowa chodnika i nawierzchni. Na 2 km będzie poszerzona droga
aż do posesji Pana Nowaka. Żeby droga miała 6 metrów szerokości. W Radoszewnicy odcinek,
który  jest  w  przebudowie,  wykonujemy  chodnik,  po  wcześniejszym  odwodnieniu.  W sprawie
rowów, umowę mamy podpisaną do końca czerwca.
Drugim tematem jest  pozytywna opinia  ministerstwa na  wykonanie mostu w Rudnikach,  w 50
procentach zapewnione środki. Liczymy na środki z usuwania powodzi w 2013 r. 
Kolejne zadanie to rozdanie promes na przebudowę końca drogi Piaski-Pękowiec. Jest to około 4
km i około 4 mln zł kosztów. Powiat częstochowski dysponuje 7 mln zł. Dzięki współpracy 
z  wydziałem  zarządzania  kryzysowego  Wojewody  Śląskiego  udaje  nam  się  rozwiązywać  te
problemy.  Walczymy o odcinek drogi Kuźnica Grodziska i Oblasy – złożony jest wniosek 
i czekamy na rozstrzygnięcie. Jest temat przebudowy przepustu we wsi Zagacie, a może uda nam
się  poszerzyć  most.  Jest  opracowywana  dokumentacja  przebudowy mostu  na  tzw.  Połyńskim.
Liczymy, że w przyszłym roku będziemy wnioskować o dofinansowanie od Wojewody.
Walczymy  o  przebudowę  drogi  786  od  Smykowa  do  granic  woj.  świętokrzyskiego.  Już
przebudowana jest wieś Olbrachcice, Ulesie i Luborcza. Zostało niespełna 11 km drogi. Złożony
został projekt na kwotę 60 mln zł, w tym koszt dokumentacji 1 mln 220 tys. zł. Mam prośbę do Pani
Poseł  w  sprawie  tego  odcinka  drogi,  żeby  się  udało  nacisnąć  na  władzę  w  Urzędzie
Marszałkowskim. Temat przebudowy dla Koniecpola jest najważniejszy. 
Na poprzedniej sesji był poruszony temat regulacji wodnych, wysłałem pismo ws. czy poziomy są
podwyższone. Planowany jest wykup tych terenów.
Dziękuję.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz- czy Państwo mają pytania do Pana Starosty?

Sołtys wsi Luborcza Krzysztof Rutkowskii – Panie Starosto, co ws. chodnika w Luborczy?

Pan Starosta – chcielibyśmy do końca 2018 r. wykonać ten odcinek drogi. W połowie kwietnia
będzie zatwierdzony budżet i zobaczymy jakie będą środki zaplanowane. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Pani Poseł chciała się pożegnać. Dziękujemy za przybycie.

Pani Poseł – dziękuję za uwagę. Dziękuję Panu Staroście za umiejętne wykorzystanie środków
powodziowych.  Panu  Burmistrzowi,  Radnym  i  wszystkim  Państwu  życzę  Radosnych  Świąt
Wielkanocnych.

Sołtys  wsi  Teresów Edward Pikos  –  wspomniał  Pan Starosta  o  wykupie  terenów,  ale  kiedy to
będzie.

Pan Starosta – trwa analiza tego tematu w rządzie.

Sołtys wsi Stanisławice Roman Zygoń – chciałem zapytać o drogę w Radoszewnica – Raczkowice.
Nawierzchnia była zrobiona, a w chwili obecnej są widoczne pęknięcia.

Pan Starosta – tak, to prawda.
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy ktoś ma pytania ma jeszcze pytania. Dziękuje nie widzę,
przystępujemy do podjęcia uchwał.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:

–Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/258/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2016r 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik

Skarbnik Monika Starczewska - Załącznik nr 1

Zmiany w dochodach dotyczą:

1) Zwiększenia następujących dochodów bieżących:

- w dziale 010 o kwotę 1.000 złotych (środki planowane z WFOŚiGW na konkurs „ekologiczna
zagroda”) 

- w dziale 750 o kwotę 2.000 złotych ( wyższe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)

-  w  dziale  751  o  kwotę  3.100  złotych  (zwiększenie  dotacji  na  zakup  dodatkowych
przezroczystych urn wyborczych)

- w dziale 756 o kwotę 50.000 złotych (  zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości, natomiast kwotę 5.000 złotych przeniesiono między paragrafami z 069 na 064
zgodnie z nowymi przepisami) 

- w dziale 801 o kwotę 258.754 złotych ( na co składa się zwiększenie dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 244.854
złotych,  zwrot  z PUP dotyczący prac interwencyjnych w kwocie 10.900 złotych, wpływy z
najmu 3.000 złotych)

- w dziale 855 o kwotę 58 złotych (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)

- w dziale 900 o kwotę 32.160 złotych (na co składa się zwrot z WFOŚiGW – 19.680 złotych za
opracowanie  projektu  gospodarki  niskoemisyjnej,  wpływy  z  tytułu  kosztów  egzekucyjnych
2.300 złotych, wpływy z odsetek – 180 złotych, wpływy z najmu i dzierżawy 10.000 złotych)

- w dziale 926 o kwotę 2.040 złotych (zwrot z PUP dotyczący prac interwencyjnych)

2) Zwiększenia następujących dochodów majątkowych:

- w dziale 750 o kwotę 12.500 złotych (ze sprzedaży składników majątkowych)

- w dziale 900 o kwotę 160.000 złotych (złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na
wymianę źródeł ciepła u mieszkańców)

Załącznik nr 2

3) Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

- w dziale 010 przeniesienie kwoty 46.000 złotych z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy
(zmiana  paragrafu),  zmniejszenie  o  1.000  złotych  wydatków  na  zakup  usług  pozostałych,
zwiększenie o 13.600 złotych planu na koszty postępowania sądowego, zwiększenie o 2.000
złotych wydatków na nagrody konkursowe („ekologiczna zagroda”)

- w dziale 700 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.000 złotych na odszkodowania
wypłacane osobom fizycznym (wywłaszczenia) oraz o 19.000 na zakup energii.
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-  w dziale  751 zwiększenie  wydatków bieżących  o  kwotę  3.100 złotych  (rozdysponowanie
dotacji na zakup urn wyborczych)

- w dziale 801 zwiększenie wydatków bieżących – rozdysponowanie dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 244.854
złotych

- w dziale 852 zmniejszenie wydatków  bieżących na DPSy o kwotę 20.188 złotych 

- w dziale 855 zwiększenie wydatków bieżących na wspieranie rodziny o kwotę 20.188 złotych
oraz o 58 złotych na Kartę Dużej Rodziny

- w dziale 900 zwiększenie wydatków o 3.000 złotych z tytułu opłaty za przyłącze energetyczne
przy zalewie w Koniecpolu

-  w dziale  926 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie  trenera o kwotę  5.000 złotych z
przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla klubu sportowego Pilica 

4) Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

- w dziale 010 przeniesienie kwoty 46.000 złotych z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy
(zmiana paragrafu)

-  w  dziale  754  zwiększenie  wydatków  majątkowych  o  kwotę  13.000  złotych  na  zakup
monitoringu na plac na rynku w Koniecpolu

- w dziale 900 zwiększenie wydatków majątkowych o następujące kwoty:

37.000 złotych – kanalizacja Magdasz

129.000 złotych – kanalizacja Słowik II etap

14.000 złotych – kanalizacja Słowackiego

70.000 złotych – na budynek socjalny na sortowni odpadów komunalnych

160.000 złotych - dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców

50.000 złotych – adaptacja zakupionej melaminy na stadion sportowy

Załącznik nr 3

Żródłem finansowania deficytu są przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik 4

W załączniku zmienione zostały kwoty na:

budowę kanalizacji 

monitoring miejski

budynek socjalny na sortowni odpadów komunalnych

wymiana źródeł ciepła

zakup i adaptacja melamin

zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 2

Załącznik nr 5

Przedstawia zmiany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
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innych zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Przedstawia zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych.

Załącznik nr 7 

Zwiększeniu  uległa  dotacja  w  dziale  926  na  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji
stowarzyszeniom.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy 50 tys. zł pojawiło się jednorazowo?

Pani Skarbnik – tak, to jest w oparciu o prognozę. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – o jakich składnikach majątkowych mówimy?

Pani Skarbnik – jest to sprzedaż złomu i to co było wystawione na stronie urzędu do sprzedaży.

Radny Sławomir Chrzuszcz – a kwota 70 tys zł.

Pani Skarbnik – wykonanie budynku socjalnego na wysypisku śmieci.

Radny Sławomir Chrzuszcz – była informacja, że koszt to 50 tys. zł za zakup melaminy na stadion.
Okazuje się, że jest drożej.

Zastępca  Burmistrza  Andrzej  Perliński  –  mamy zalecenie  sanepidu,  aby sportowcom zapewnić
odpowiednie warunki. Z 3 ofert wybraliśmy najtańszą czyli melaminę za 70 tys. zł, w której mamy
sanitariaty i prysznice.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy w formie przetargu nie byłoby taniej.

Zastępca Burmistrza – przetarg już był, wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym. Jest dokumentacja
techniczna i ważne pozwolenie na budowę.

Radny Gwidon Jelonek – do tej pory korzystaliśmy z dobrodziejstw właścicieli pałacu. Od dawna
mówiliśmy, żeby tam był prąd i woda. I usytuowanie melaminy jest tam, gdzie teraz.

Radny Sławomir Chrzuszcz – ja pytam, skąd wziął się ten pomysł?

Burmistrz Ryszard Suliga – problem był taki, że kopanie koparką jest tańsze, ale doszło do zalania
woda. Komunalka odpowiada za ścieki, wodę i prąd.

Radny Wojciech Machera – jak ścieki odpływają?

Burmistrz Ryszard Suliga – jest wybudowane szambo.

Radny Andrzej Kozak – kto decydował o lokalizacji melaminy?

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  z  melaminy  będą  korzystali  sportowcy  i  to  oni  w  większości
zdecydowali o tym miejscu.

Radny Sławomir Chrzuszcz – kwota 13 tys. 600 zł opłaty sądowe?

Zastępca Burmistrza – sprawa dotyczy firmy, która się odwołała w trybie sądowym do Warszawy.

Radny  Dariusz  Saternus  –  byłem  w  tej  grupie,  która  decydowała,  gdzie  postawić  melaminę.
Postawić byle gdzie, jest łatwo. Usytuowanie melaminy jest dobre. Dziękuję w imieniu działaczy,
piłkarzy za ten gest.

Radny Zbigniew Domoradzki – przesunięcia kwoty 470 tys. zł

8



Pani Skarbnik – była już mowa o tym na poprzedniej sesji. To jest wydatek majątkowy na budowę
wodociągu

Za przyjęciem uchwały  – 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/259/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
zmiany  uchwały  nr  XXXV/231/16  z  dnia  29.12.2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017–2030.

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/260/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających 
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Pani Skarbnik wyjaśniła, że od stycznia br. podatek VAT został scentralizowany w gminie, która
musi  rozliczyć  się  z  Urzędem  Skarbowym.  Gmina  odprowadza  wspólny  podatek  zebrany  od
jednostek i stąd podjęcie takiej uchwały.

Za przyjęciem uchwały -14 radnych.
1 radny wyszedł z sali. Stan radnych – 13.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/261/17 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie
dostosowania  sieci  szkół  podstawowych i  gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego w Gminie
Koniecpol.

Za przyjęciem uchwały -13 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/262/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały  nr  VIII/42/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19.03.2015 r.  w sprawie
określenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol.

Za przyjęciem uchwały- 13 radnych.
Na salę wszedł 1 radny. Stan rady – 14

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/263/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie:
określenia  kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina  Koniecpol  do  postępowania  rekrutacyjnego  dla  kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/264/17 z dnia 30 marca 2017 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
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publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – była już taka uchwał podjęta przez Radę Miejską, ale została
uchylona przez Wojewodę. Chodziło o dopisanie w programie trzech zdań.

Pan Mecenas – został wytknięty tryb procedowania nad uchwaleniem tego programu

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/265/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  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.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz- zmiana dotyczy zapisu deklaracji w plikach elektronicznych.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/266/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Za przyjęciem uchwały- 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/267/17 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie
podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów.

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych. 2 radnych – wstrzymało się od głosu.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/268/17  z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie  miasta  i  gminy
Koniecpol na lata 2011-2032.

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/269/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  1586/1
położonej w Koniecpolu stanowiącej własność Gminy Koniecpol w trybie przetargowym.

Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/270/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 781/2 położonej
w Luborczy stanowiącej własność Gminy Koniecpol w trybie przetargowym.
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Za przyjęciem uchwały - 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/271/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
przedłużenia obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/272/17 z dnia 30 marca 2017 r. 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 Gwidon Jelonek – czy w tej komisji powinien być ktoś ze związków zawodowych?
Pan Mecenas – nie.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIX/273/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Kierownik MGOPS w Koniecpolu.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz ogłosiła 20 minut przerwy. Poprosiła o pozostanie radnych w celu
głosowania nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych.

Po przerwie nastąpiło przyjęcia stanowiska w związku z pismem:

Nr   DSO.SWA.5710.1079.2016.JMIC  skierowanym  zgodnie  z  właściwością  z  Kancelarii
Prezesa  Rady  Ministrów,  Departamentu  Spraw  Obywatelskich  do  Rady  Miejskiej,
zawierającym skargę Pani Teresy Nawrot na działalność urzędników Urzędu Miasta i Gminy
Koniecpol,  przesyłam  pismo  wyjaśniające  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  oraz
stanowisko  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dn.  30  marca  2017  roku  (obrady  XXXIX
zwyczajnej sesji RM). 
Rada Miejska, działając stosownie do treści art. 229 pkt 3 ustawy KPA z dn. 14 czerwca 1960
roku (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz 23 z późn. zmianami) poprzestała na stanowisku przekazanym
przez  Burmistrza.  Brak  było  podstaw  do  podjęcia  uchwały  ze  względu  na  brzmienie
przywołanego  przepisu.  Skarga  nie  dotyczyła  burmistrza  ani  kierownika  jednostki,  lecz
ogólnie działalności Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 

Za przyjęciem stanowiska było – 14 radnych.
 
Ad 7. Interpelacje radnych.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o zgłaszanie interpelacji radnych.

Radny Przemysław Klita – zgłosił interpelację dot. terminu naprawy dróg gminnych ulic: Krzywa,
Nad Strugą, Dąbrówka, Prusa, Żytnia i Zachodnia

Burmistrz Ryszard Suliga –  w przyszłym tygodniu rozpoczynamy remonty dróg.

Radna Barbara Krawczyk – również zgłaszam problem remontu dróg gminnych oraz w związku 

z rozbudową planowanej świetlicy zapewnić czas młodzieży w popołudniowych godzinach.
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Burmistrz Ryszard Suliga –  takie zajęcia już prowadzi Dom Kultury. Zajęcia są prowadzone na ile
wystarczy pieniędzy.

Radna Agnieszka Bożek – nie było żadnej informacji w sprawie wczorajszego szczepienia przez
Pana Dudka.

Radny  Wojciech  Skrobich  –  zgłosił  interpelację  w  sprawie  nawierzchni  ulic:  Tartaczna,
Tarchalskiego, Ogrodowa, Działkowa i Kolejowa.

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  jeżeli  chodzi  o  ul.  Działkową –  położenie  nawierzchnia  ścieralna.
Czekamy na pozwolenie i poprawiamy obecny stan.

Radny Zbigniew Lamch – jak sprawa regulacji prawnych drogi w Luborczy i Zagaciu.

Z-ca Burmistrza Andrzej Perliński – było zgłoszenie 8 dróg do Urzędu Marszałkowskiego, 1 droga
ma nieuregulowany stan prawny.

Radny Andrzej  Kozak  –  chciałem dopytać  ws.  dalszej  części  budowy wodociągu.  Mieszkańcy
domagają się zwołania zebrania.

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  wystąpiliśmy o  przyśpieszenie  sprawy,  ale  chcemy mieć  konkrety.
Jeżeli będziemy mieli pełne informacje to zwołamy takie zebranie.

Zastępca  Burmistrza  –  czekamy  na  decyzję  województwa,  które  potwierdzi  nam  przyznanie
promesy.  Promesa jest  przyznawana w danym roku i  wygasa.  Należy zrobić przetarg w formie
zaprojektuj-wybuduj.  Zleciliśmy  firmie  w  zleceniu  programu  użytkowego.  Jego  czas  do  10
kwietnia. Jeżeli da zgodę Wojewoda to ogłaszamy przetarg. Jeszcze jest sprawa regulacji terenu,
gdzie jest ujęcie wody jednej z właścicielek. Czekamy na odpowiedź z konsulatu w Londynie, czy
ta Pani tam mieszka.

Radny Gwidon Jelonek – czy mamy jakieś formy dotacji na fotowoltaikę, tak jak i do pieców CO?

Zastępca Burmistrza – nie występowaliśmy o wymianę źródeł energii odnawialnej.

Radna Barbara Krawczyk – wjazd nad zalew w kierunku Biedronki jest w złym stanie.

Radny  Przemysław  Klita  –  przystąpiliśmy  do  programu  wymiany  pieców.  Od  czego  zależy
dofinansowanie. 

Zastępca Burmistrza – złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
kwocie 2 tys. zł od pieca. Inne gminy mogą wziąć kredyt i wtedy dofinansowanie wzrasta. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy ul. Działkowa będzie z pieniędzy własnych czy z unijnych.

Burmistrz Ryszard Suliga – z własnych.

Radny Zbigniew Domoradzki – czy nie możemy wyjść wcześniej z programu naprawczego?

Burmistrz Ryszard Suliga – nie możemy.

Radny  Wojciech  Skrobich  –  problem  sprzątania  przez  CIS,  lepiej  żeby  sprzątali  na  gruntach
gminnych a nie pod blokami.

Radny  Dariusz  Świerczyna  –  czy  moglibyśmy  zaprosić  na  sesję  Komendanta  Policji  w  celu
zaprezentowania naszych dzielnicowych.
Ad 8. Wnioski sołtysów.

Sołtys wsi  Rudniki -Kolonia Lech Gieroń – należy zbadać wodę w studni głębinowej Rudnikach,
czy tam nie należałoby się podłączyć.

Zastępca  Burmistrza  –  woda  była  badana,  ale  pomiary  wykazały  duży  poziom  szkodliwych
substancji. Mamy także badania geologiczne ale w innych ujęciach nie ma wody.

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – zgłaszam nadal nadmiar wody na polu, były oględziny przez
Komisję Rolnictwa i co komisja napisała w protokole. Proponuję odszukać protokół a samorząd
gminny  powinien  się  tym  zająć.  Był  także  przedstawiciel  ochrony  środowiska.  Należy
zorganizować komisję, która powinna przeprowadzić poziom wody w rzece.
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Zastępca  Burmistrza  –  poziom  rzeki  to  nie  jest  problem  gminy.  Trzeba  mieć  pozwolenie  na
spiętrzenie wody. 

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – niech tylko sprawdzą , dlaczego rzeka wylewa. 

Zastępca Burmistrza – rzeka jest spiętrzona przez kilka lat, ale powstał muł.  

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – proszę zorganizować komisję. Jest komisja rolnictwa, jest.

Pan Mecenas – taka komisja może zrobić tylko zdjęcia, co może i Pan sam zrobić. Najważniejsze są
pomiary. 

Zastępca Burmistrza – są dwie strony sporu, kto spiętrza i kogo zalewa. 

Pan Mecenas – jeżeli to pozwolenie wodno-prawne nie jest egzekwowane, na tą osobę nałożone są
obowiązki,  należy sprawdzić czy jest to egzekwowane. Kiedy podmiot wystąpił  o przedłużenie.
Podmiot korzystający z pozwolenia nie czyści tego. Powinniście Państwo pisać do podmiotu, czyli
do starosty. Radni nie są stroną w tej sprawie.

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – ja pytam się właściciela stawów, czy ma pozwolenie. To on
mówi, że nie wie.

Radny Wojciech Machera – jaka komisja powinna przeprowadzić kontrolę?

Pan Mecenas – tylko starosta.

Burmistrz Ryszard Suliga – Pan Pikos ma rację, ale gmina nie jest stroną tylko mieszkaniec gminy.
Proszę przygotować do mnie pismo z podpisami. Jako organ wystąpię z tym dalej.

Sołtys  wsi  Rudniki-Kolonia  Lech  Gieroń  –  dawniej  były  spółki  wodne  i  wtedy  dbano  
o oczyszczanie terenu. 

Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  prawdopodobnie  tak  będzie  a  właściciele  będą  musieli  sami  za  to
zapłacić.

Sołtys  wsi  Teresów Edward Pikos  –  kiedy Pan Burmistrz  odpowie  mieszkańcom Teresowa na
pismo ws. drogi.

Burmistrz Ryszard Suliga – ja nie obiecywałem żadnej drogi. Drogi w Koniecpolu są w tragicznym
stanie. Pan jest sołtysem, a ja burmistrzem, a przed oczami mamy dylemat, skąd wziąć pieniądze.
Nie jestem cudotwórcą.

Sołtys wsi Teresów Edward Pikos – proszę odpisać mieszkańcom. Czy będzie fundusz sołecki?

Burmistrz Ryszard Suliga – w programie naprawczym nie ma takiego zapisu. 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski.

Sołtys wsi Piaski-Pękowiec – co z zarośniętym poboczami?

Burmistrz Ryszard Suliga – trwa wycinanie.

Sołtys  wsi  Okołowice  Celina  Zaremba  –  sprawa  przystanku  do  Stanisławic.  Dziękuję  Radzie
Miejskiej za życzenia z okazji Dnia Sołtysa.

Radny Jacek Swojnóg – będziemy starali się przewieźć przystanek.

 Sołtys wsi Stanisławice Roman Zygoń – należy zrobić wylewkę.

Radny Zbigniew Lamch – należy zadbać o pobocza, żeby nie rozrastały się i autobusy nie zahaczały
o gałęzie.

Ad. 10 Sprawy różne.
Pan Wojciech Szydłowski – zgłaszałem problem oświetlenia na ul. Zamkowej.
Burmistrz Ryszard Suliga – temat już wcześniej był omawiany.
Pan Wojciech Szydłowski  - sprawa wysypywania śmieci za murem cmentarza.
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Burmistrz Ryszard Suliga – może Pan ma dobre relacje z księdzem to proszę porozmawiać.
Pan Wojciech Szydłowski – jaki jest przydział mleka dla dzieci w gimnazjum?
Radny Gwidon Jelonek – w gimnazjum nie ma takiego przydziału, szklanka mleka dotyczy szkół
podstawowych.
Pan  Wojciech  Szydłowski  –  odnośnie  skargi  po  konsultacji  z  moim  prawnikiem  Pani
Przewodnicząca nie powinna wyprosić z sali uczestniczących w sesji, a pozostawić tylko radnych.
Pan Mecenas – dane skarżącego nie podlegają ujawnieniu. Radni muszą mieć pełne informacje,  
a danych osobowych nie można ujawniać. Wstęp na sesję jest jawny, a osoba  skarżąca nie wyraziła
zgody  na  upublicznienie  swoich  danych  osobowych.  Mieszkaniec  ma  prawo  wiedzieć,  w  jaki
sposób skarga została rozpoznana. Uchwała zostanie opublikowana.

Na tym posiedzenie zakończono.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:00 do 18:00.
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