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

z dnia 19 lipca 2017 r.

I.Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II.Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych
         Proponowany porządek obrad:

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

a)  Uchwała  Nr  XLIV/299/17  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  19  lipca  2017  r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
b)Uchwała Nr XLIV/300/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lipca 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  Nr  XLIV/301/17  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  19  lipca  2017  r.
w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu
d)  Uchwała  Nr  XLIV/302/17  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  19  lipca  2017  r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/34/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19 lutego
2015 r.  w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  podatku rolnego, podatku leśnego
i wyznaczenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia na inkaso.
e)  Uchwała  Nr  XLIV/303/17  Rady Miejskiej  w Koniecpolu  z  dnia  19  lipca  2017  r.  w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
pobierania i wykorzystania.

4. Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  pisma  skierowanego  do  2  Komisji:  Finansów,  Budżetu,
Inicjatyw  Gospodarczych  i  Ładu  Przestrzennego  oraz  Komisji  Spraw  Społecznych  
i Przestrzegania Prawa.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Pani  Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Koniecpolu Aneta  Chrzuszcz  dokonała otwarcia
XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i stwierdziła, że jest ona prawomocna do
podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca przywitała obecnych na sesji: Burmistrza Ryszarda Suligę,
Skarbnika Monikę Starczewską oraz Radnych Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy mają Państwo uwagi do porządku obrad?
Radny Dariusz Saternus – tak, chciałbym wnieść do porządku punkt w/s rozpatrzenia pisma, które
zostało  skierowane  do  Komisji  Finansów,  Budżetu,  Inicjatyw  Gospodarczych  i  Ładu
Przestrzennego oraz do Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dobrze, dodajmy ten temat jako pkt 4 do porządku obrad.
Radny  Gwidon  Jelonek  –  która  uchwała  jest  najważniejsza  na  dzisiejszej  sesji,  dla  której  się
zbieramy?
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –  najważniejsza  jest  uchwała  dot.  WPF  i  zmiana  uchwały
budżetowej.

Ad 2. Głosowanie za przyjęciem porządku obraz sesji:
Za przyjęciem porządku obrad było 11 radnych, wstrzymało się 2 radnych, 1 radny był przeciw.

Ad.3.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – przystąpmy do omówienia uchwał. Na czym polegają zmiany?
Przekazuję głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej.
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Skarbnik Monika Starczewska – zwiększeniu ulegają następujące wydatki:
– dochody  ulegają  zwiększeniu  o  promesę  z  Ministerstwa  w  kwocie  4.324.567,00  zł,

z  WFOŚiGW  w  Katowicach  w  kwocie  1.445.000,00  zł  oraz  środki  mieszkańców  za
przyłącza w kwocie 215.800,00 zł przeznaczone na budowę wodociągów

– remont drogi Stanisławskiej w Okołowicach – 160 tys. zł
– wydatki bieżące – 70 tys. zł
– na regulowanie stanu posiadania gruntów – 20 tys. zł
– dowożenie dzieci – 20 tys. zł

Wolne środki zostały rozdysponowane.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są pytania?
Radny Wojciech Machera – a wolne środki na budowę wodociągów?
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  wolne  środki  na  budowę  wodociągów  zostały  zabezpieczone.
Otrzymaliśmy promesę  z  Ministerstwa  i  WFOŚiGW na  budowę  wodociągów,  problemem jest
budowa studni w Rudnikach, na którą nie dostaliśmy pieniędzy. Gmina  nie ma wolnych środków
na jej budowę, jest w programie naprawczym, dlatego ubiega się o dofinansowanie z innych źródeł.
Skarbnik Monika Starczewska – na wolnych środkach pozostało w tej chwili 3 tys zł.
Radny Wojciech Machera – ul. Stanisławska jest główną drogą w Okołowicach?
Burmistrz Ryszard Suliga – nie, między Okołowicami a Stanisławicami, która była niedokończona.
Radny Dariusz Świerczyna – jaka jest długość remontowanej drogi?
Burmistrz Ryszard Suliga – ok 520 m
Radny  Gwidon  Jelonek  –  wydatki  dot.  dowozu  dzieci  są  związane  ze  zwiększeniem
wynagrodzenia?
Burmistrz  Ryszard Suliga – tak,  wzrosło wynagrodzenie z uwagi  na najniższą krajową a także
wzrosła ilość dzieci niepełnosprawnych
Radny Gwidon Jelonek – kiedy będzie przetarg na dowóz dzieci?
Burmistrz Ryszard Suliga – od 1 września
Radny  Barbara  Krawczyk  –  wydatki  związane  z  dowozem  dotyczą  wszystkich  dzieci
niepełnosprawnych?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak
Radny Mateusz Szymala – skoro nie ma studni, skąd będzie płynęła woda w wodociągu?
Burmistrz Ryszard Suliga – będzie połączony z obecnym
Radny Sławomir  Chrzuszcz – czy potrzebna jest  budowa studni  za 1mln zł,  skoro woda może
płynąć z obecnego wodociągu?
Burmistrz Ryszard Suliga – studnia nie będzie budowana z własnych środków
Radny Sławomir Chrzuszcz – nie mamy wolnych środków więc nie mamy jednocześnie na inne
planowane inwestycje.
Skarbnik Monika Starczewska – faktycznie, są one wyczerpane, jednak środki w budżecie mogą
być przesunięte.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –pieniądze na kanalizację i termomodernizację są zabezpieczone?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak, są zabezpieczone
Radny Zbigniew Lamch – czy na remont  drogi w Luborczy ul. Łąkowa są przeznaczone środki do
końca roku?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak, będzie również ogłoszony przetarg w tej sprawie.

Przystąpiono do głosowania uchwały Nr XLIV/299/17 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19
lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 radnych.

Przystąpiono do głosowania uchwały Nr XLIV/300/17 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19
lipca  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 było 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 radnych.

2



Przewodnicząca  wyjaśnia  przekazanie  środków  na  zakup  samochodu  dla  Posterunku  Policji  
w Koniecpolu. Pismo o pomoc w zakupie samochodu trafiło do wszystkich Komisji, nie będzie to
suma, o jaką nas proszono,  postanowiliśmy przeznaczyć 5.000 zł ze środków własnych.
Radny Sławomir Chrzuszcz – jeśli mamy wolnych środków 3 tys. z czego będziemy realizowali tą
uchwałę?
Skarbnik Monika Sarczewska – pieniądze przeznaczone na drogi to nie jest to wydatek celowy,
który jest zaplanowany, więc potrzebne będą przesunięcia.

Przystąpiono do głosowania uchwały Nr XLIV/301/17 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19
lipca  2017  r.  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu
 Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 2 radnych.

Przewodnicząca Anrta Chrzuszcz – uchwała porządkująca dot. dwóch nowych sołtysów
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy zmiany w sprawie poboru podatku są wprowadzane ze względu
na podział sołectw?
Skarbnik Monka Starczewska – tak, wiąże się to z wprowadzeniem do ewidencji dwóch sołtysów

Przystąpiono do głosowania uchwały Nr XLIV/302/17 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19
lipca 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr VI/34/15 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19
lutego 2015 r.  w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  podatku rolnego,  podatku leśnego
i wyznaczenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia na inkaso.
Za przyjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – teraz uchwała o przekazywaniu dotacji dla szkół, nad którą czas
pracy  był  bardzo  długi.  Dostaliśmy  wezwanie  do  poprawy  uchwały,  zanim  rozpoczęło  się
postępowanie  uchylające.  W  uchwale  brakowało  punktu,  który  został  wycięty  w  komputerze
przypadkowo  przez  pracownika.  Z  powodu  tego  uchybienia  konsultowano  wreszcie  uchwałę  
w Ministerstwie i wyjaśniono dokładnie jak powinna ona wyglądać. Cała dokumentacja (uchwała 
i załączniki) została przygotowana jeszcze raz i oddana do uchwalenia.

Przystąpiono do głosowania uchwały Nr XLIV/303/17 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 19
lipca  2017  r.  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół  i  placówek
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
pobierania i wykorzystania.
Za przyjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych.

Obrady sesji opuszcza Skarbnik Monika Starczewska

Ad. 4.
Radny Dariusz Świerczyna – pismo zostało skierowane do Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw
Gospodarczych  i  Ładu  Przestrzennego  z  prośbą  o  zakup  lub  wydzierżawienie  działek.  Proszę
o opinię.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  firma  ta  wykupiła  sąsiadujące  działki,  więc  Gmina  może  je
wydzierżawić lub sprzedać.
Radny Dariusz  Saternus  – okazuje  się,  że  pismo jest  skierowane w dwóch sprawach:  jedna to
działka w okolicach Biedronki, a druga to tereny wysypiska śmieci w Radoszewnicy.
Radny Dariusz Świerczyna – pismo to zostało przekierowane od P. Margasińskiej
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy to jest właściwy tryb przekazywania pism?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – firma Conerga poczyniła kroki w stronę zakupu działek, pismo
trafia do komisji, która dokładnie nie wie o co chodzi.
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Burmistrz  Ryszard Suliga – pracownik merytoryczny,  który przekazuje pismo powinien być na
komisji.
Radny Dariusz Saternus – komisja nie była jeszcze zwołana
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  takie  pismo  powinno  wpłynąć  do  wszystkich  Komisji  i  zostać
rozpatrzone przez każdą z nich oraz przedstawione przez pracownika merytorycznego. 
Na obrady sesji wchodzi Pani Zofia Margasińska
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy możemy Panią prosić o przedstawienie sprawy wykupu
działek?
Zofia Margasińska – firma Conerga zwróciła się do Gminy z propozycją kupna działki znajdującej
się za wysypiskiem śmieci w Radoszewnicy. Kolejna działka znajduje się obok Biedronki. Są to
działki Gminy, można je sprzedać w trybie przetargowym.
Radny Barbara Krawczyk – teren obok Biedronki z przeznaczeniem pod galerię?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak, dlatego będzie wiele firm ubiegających się o ten teren.
Zofia Margasińska – jest to teren ok 50 arów.
Burmistrz Ryszard Suliga – w planach jest budowa PEPCO jako jeden kompleks z Biedronką.
Radny Gwidon Jelonek – czy wiadomo coś w sprawie zamiany z p. Karoniem?
Burmistrz Ryszard Suliga – jest w trakcie
Radny Sławomir Chrzuszcz – czy teren p. Karonia jest przeznaczony pod handel?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  P.  Karoń zaproponował  cenę  100zł/m².  Natomiast  Gmina  również
zleciła wycenę tego terenu. 
Radny Gwidon Jelonek – nie zrobiliśmy tego wcześniej, kiedy były kupowane inne działki, a teraz
jest problem. 
Burmistrz Ryszard Suliga – nie możemy nikogo zmusić do sprzedaży
Radny Sławomir Chrzuszcz – zapoznaliśmy się ze sprawą, czy potrzebujemy spotkania z firmą?
Czy dzisiaj podejmujemy decyzję o sprzedaży?
Radny Wojciech Machera – list intencyjny został podpisany. 
Radny Gwidon Jelonek – mówimy o sprzedaży w trybie przetargowym
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  –   podsumowując:  stanowisko  może  być  takie,  że  Komisje
odpiszą krótko, że zapoznały się z dokumentami i przedstawiły stanowisko Radzie Miejskiej oraz
że  można  czynić  kroki  w kierunku  sprzedaży lub  wydzierżawienia  działek.  Czy potrzebujemy
merytorycznego  spotkania  z  konkretnymi  informacjami  (mapami,  planami)?  Jesteśmy w stanie
dzisiaj zdecydować?
Burmistrz Ryszard Suliga – te działki to są dwa wąskie paski.
Przewodnicząca  –  sprzedaż  działek  oczywiście  w trybie  przetargowym.  Jesteśmy za  sprzedażą.
Komisje udzielą krótkiej odpowiedzi p. Margasińskiej.
Radny Gwidon Jelonek – a działki na ul. Rzecznej?
Burmistrz Ryszard Suliga – działki na ul. Rzecznej za zakrętem są ułożone pod skosem do drogi.
Wystąpiliśmy do starostwa,  aby je  przejąć,  a  potem szybko geodezyjnie  wytyczyć i  zgłosić  do
„schetynówki”
Radny  Dariusz  Saternus  –  działka  przed   Biedronką,  trzeba  coś  zrobić  z  tym  terenem,  jest
zaniedbany.
Burmistrz  Ryszard  Suliga  –  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  po  otrzymaniu  pisma  od  mieszkańca
założył barierki całkowicie zakazując wjazdu na ten teren
Radny Andrzej Kozak – trzeba mimo to uporządkować ten teren
Radny Wojciech Machera – czy poszło jakieś zlecenie na oświetlenie ul. Żeromskiego do Zakładu
Energetycznego Częstochowa?
Burmistrz Ryszard Suliga – to co zostało wysłane - to tak.
Radny Wojciech Machera – kiedy będziemy wchodzić na ul. Stawową?
Burmistrz Ryszard Suliga – z chodnikiem? Będzie wiadomo razem z ul. Rzeczną. Obiecałem, że
będzie.
Radny Barbara Krawczyk – trzeba również coś zrobić z terenem na przejeździe Żeromskiego –
Armii Krajowej po lewej stronie w stronę Włoszczowy - jest cały zarośnięty, nic nie widać.
Radny Gwidon Jelonek – wypadałoby wykosić wszystkie skrzyżowania
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Radny Gwidon Jelonek – jeszcze sprawa zalewu i stadionu, czy ktoś z CIS tam sprząta?
Burmistrz Ryszard Suliga – tak, jest porządkowane
Radny Zbigniew Domoradzki – Doczekaliśmy się naprawy barierek mostu na ul. Chrząstowskiej k.
stadionu. Należałoby je pomalować?
Burmistrz Ryszard Suliga – odcinek ul. Chrząstowskiej od ul. Żeromskiego do ul.  Nad Brudną
Wodą chcemy zgłosić do dofinansowania. Wtedy wykonamy cały odcinek.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Monika Smus

Sesja trwała od godziny 12:30 do 13:40.
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