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

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

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

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie:

A) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/257/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023”
B) w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXVII/172/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Koniecpolu do załatwienia indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej 
C) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/250/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022”
D)  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXIX/268/17  z  dnia  30  marca  2017  r.  w  sprawie
uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

4. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz dokonała otwarcia XL
nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  i  stwierdziła,  że  jest  ona  prawomocna  do
podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca przywitała obecnych na sesji: Burmistrza Ryszarda Suligę
oraz radnych Rady Miejskiej.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie:
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze.
Burmistrz  Ryszard Suliga – sesja zwołana jest  w trybie pilnym, ponieważ dzisiejsze sprawy są
ważne i terminowe. Pierwsza sprawa dotyczy wywozu śmieci, które było zlecone przedsiębiorstwu
komunalnemu. Do sądu z innej gminy wpłynęło zażalenie, że wywóz śmieci nie może prowadzić
zakłada komunalny jako spółka i to powinno wrócić pod zadania gminy.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – nad tym tematem wcześniej zastanawiał się Mecenas i okazało
się że coraz więcej jest wyroków niekorzystnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami.

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XL/274/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVIII/257/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023”

Pani Marta Młyńska-Klimas –  w tej sprawie termin był szybki, ponieważ do czwartku musimy
złożyć wniosek do projektu miękkiego ws. świetlicy, żeby zrealizować projekt twardy. Należało
zaktualizować kwoty i dopasować wszystko, żeby wniosek mógł przejść pozytywnie.
Burmistrz Ryszard Suliga – mamy zaplanowane inwestycje na projekt twardy a całość musi być
ułożona tak, żeby pasowało do programu rewitalizacji. Niektóre zadania musimy zmienić na inne
terminy są krótkie i 6 projektów musi być ze sobą spójne. Dlatego te poprawki są nanoszone.
Radny Wojciech Machera – zakres zadań pozostaje taki sam?
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Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  tak,  nazwy  projektów  miękkich  dopasowujemy  do  programu
rewitalizacji i projektów twardych.
Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XL/275/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
uchylenia w części uchwały nr XXVII/172/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia
Zarządu  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Koniecpolu  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Koniecpolu  do  załatwienia  indywidualnych  spraw z  zakresu
administracji publicznej 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy projekt uchwały został sprawdzony przez Pana Mecenasa?

Pani Marta Młyńska-Klimas – tak, projekt uchwały przygotował Pan Mecenas.

Radny Przemysław Klita – czy całą kompetencję zadań przejmuje gmina?

Burmistrz Ryszard Suliga – tak.

Pani  Marta  Młyńska-Klimas – wracamy do początku,  że  wcześniej  zadania realizowała  gmina.
Realizacja zadań w kwestii przyłącza do kanalizacji pozostaje w spółce.

Przystąpiono do głosowania.

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

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XL/276/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany  uchwały  nr  XXXVII/250/17  z  dnia  9  lutego  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022”

Pani Marta Młyńska-Klimas – wyjaśniła, że zmiana polega na dodaniu w treści słowa: „ przyjęcie i
wdrożenie”. Jest to wymóg we wniosku o dofinansowanie, o które się ubiegamy.

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy ta zmiana wiąże się z kosztami?

Pani Marta Młyńska-Klimas – nie.

Radny Wojciech Machera – kiedy środki się pojawią?

Pani Marta Młyńska-Klimas – w obecnej chwili złożyliśmy wnioski na podstawie 80 deklaracji
mieszkańców. Dofinansowanie w kwocie 2 tys. zł. Wystąpiliśmy o 160 tys. zł. Na razie tyle wiemy.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XL/277/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXXIX/268/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata
2011-2032

Pani Marta Młyńska-Klimas – po ostatnim podjęciu uchwały, zgłosiło się do nas kilka osób. W 
związku z czym dopisaliśmy te osoby do wniosku i stąd zmiana tego załącznika.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.

Ad.  4  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz  dokonała  zamknięcia  XL  
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 14:30 do 15:00.
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