
Protokół Nr XLVII/2017 

z XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 listopada 2017 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 14 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia XLVII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, Radnych, 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego Jarosława Rydzek, Skarbnik Monikę 

Starczewską, Kierownika MGOPS Edytę Wierzbińską, 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 – proponuję zmiany w porządku obrad. Pierwszy wniosek od 

Wiceburmistrza Gwidona Jelonka po omówieniu na posiedzeniu komisji projektów uchwał o 

wycofanie z porządku obrad pkt c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  

2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą 

nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. obejmującego obszar 

położony w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu. Proszę Państwa o głosowanie 

o wycofanie z porządku obrad projektu tej uchwały. 

Za - 13 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – drugi wniosek dotyczy projektu uchwały pkt o) Uchwała Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Koniecpol. Na posiedzeniu komisji ustalono, że 

bonifikata pozostaje na takim samym poziomie, jak uchwalono w 2005 roku. W związku  

z powyższym proszę o głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad tej uchwały. 

Za – 13 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – na posiedzeniu komisji omawialiśmy projekt uchwały ws. zmiany 

uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty targowej. Opłaty pobierał CIS. Mamy możliwość 

otrzymania dofinansowania ws. rewitalizacji targowiska, w związku z powyższym pobieranie opłat 

powraca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad  

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/199/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia  

6 października 2016 r w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

Za – 13 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – uchwała wchodzi do porządku obrad. Przedstawiam porządek 

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. Wystąpienie zaproszonych gości. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  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 listopada  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 listopada  2017 r.  w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. i miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w mieście Koniecpol uchwalonego uchwałą nr V/37/07 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r. obejmującego obszar położony w rejonie ul. 

Armii Krajowej w Koniecpolu 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla części 

zabudowanej nieruchomości, na której znajduje się stacja segregacji odpadów komunalnych 

położonej w Koniecpolu oznaczonej nr ewidencyjnym 314, 315/1,316/1, 317,319, 319 o 

przybliżonej powierzchni około 0,3420 ha  

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej 

nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol oznaczonej nr ewidencyjny 

5942 o  powierzchni 0,4560 ha 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości 

rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski oznaczonej nr ewidencyjnymi 194, 195, 235 o 

powierzchni 3,40 ha 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości 

rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Okołowice oznaczonej jako działki nr 1007/2, 1139/3, 

1400, 1401 o powierzchni 4,0500 ha 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości 

rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Okołowice oznaczonej jako działka nr 834/4 o 

powierzchni 0,2150 ha 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości 

rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Luborcza oznaczonej nr ewidencyjnym 572 o ogólnej 

powierzchni 1,44 ha 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości 

rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski oznaczonej jako działki nr 208/1, 208/2, 209, 

210, 211, 212, 294, 295 o powierzchni 3,37 ha 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie zmiany 

uchwały nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016r. dotyczącej 

utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol dla osób 

pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych 

m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie zmiany 

Uchwały nr III/12/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska 

Przychodni Rejonowa w Koniecpolu 

n)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada  2017 r.  w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXI/199/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 października 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 



9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. 

 

Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji. 

Protokół z XLVI sesji przyjęło 13 radnych. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 4. 

 

Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Jarosława Rydzek - Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Częstochowskiego o zabranie głosu. 

Pan Jarosław Rydzek – Witam Państwa, na posiedzenie sesji przyszedłem w konkretnej sprawie na 

wniosek mieszkańca gminy. Na ten temat rozmawiałem już z Burmistrzem i Starostą. Proszę  

o konkretne stanowisko ws. zgłoszonego do mnie problemu. 

Pierwsza sprawa dotyczy odnawialnej drogi Oblasy – Kuźnica Grodziska, a konkretnie zapytanie 

dotyczy ruchu kołowego w miejscu skrzyżowania w kierunku Rudnik, tam gdzie znajduje się 

przystanek, i czy można zrobić ścieżkę rowerową. Proszę o odpowiedź Pana Burmistrza. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o drogę powiatową to rozmawiałem 

już z Panem Starostą Henrykiem Kasiurą. Przystanek znajduje się przy skręcie na Rudniki. Jest sezon 

zimowy, a przystanek zostanie wymieniony w okresie wiosennym. 

Pan Jarosław Rydzek – przekażę informację pozostałym. Następna sprawa dotyczy tego samego 

miejsca, wzdłuż drogi powiatowej znajdują się wysokie drzewa. Była próba ich usunięcia, ale nadal są 

drzewa pochylone, które zagrażają domom i sieci trakcyjnej. W przypadku braku prądu dla rolników 

stanowiłoby problem. Proszę zareagować w sposób fachowy. Liczę także na pomoc strażaków  

z Kuźnicy Grodziskiej.  

Burmistrz Ryszard Suliga – chciałem podziękować powiatowi za zakup pompy. Współpraca 

pomiędzy OSP a gminą jest bardzo dobra. W ubiegłym tygodniu zostały udrożnione rowy 

odwadniające. Jeżeli chodzi o drzewa, które rosną na prywatnych posesjach to uświadamiamy 

właściciela, że może wystąpić do gminy o usunięcie tego drzewa. Wydajemy wtedy decyzję 

natychmiastowej wykonalności. 

Pan Jarosław Rydzek – a drzewa pochylone nad siecią trakcyjną? 

Burmistrz Ryszard Suliga – informuje się zakład energetyczny o zagrażającym drzewie. Każdy 

właściciel widzi, jaka jest sytuacja. 

Pan Jarosław Rydzek – ludzie czują się osamotnieni i dlatego kieruję pytanie, czy gmina może pomóc 

tym mieszkańcom 

Radny Zbigniew Domoradzki – czyje jest to drzewo? 

Pan Jarosław Rydzek – trzeba to sprawdzić. 

Radny Zbigniew Domoradzki – może jest to własność powiatu? 

Burmistrz Ryszard Suliga – w Kuźnicy Grodziskiej jesteśmy często. Jeżeli ktoś zwraca się z prośbą  

o pomoc to nie odmawiam. 

Pan Jarosław Rydzek – to nie jest odpowiedź na moje pytanie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Panie Przewodniczący ja już odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli jest to 

w kwestii gminy to my, jeżeli zakładu energetycznego to zakładu, jeżeli właściciela to właściciel 

posesji. 

Pan Jarosław Rydzek – ludzie potrzebują pomocy od radnych powiatowych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – jest to dziwne, ponieważ sołtysi czy radni mają wiedzę, co u nich 

się dzieje i monitorują sytuację. 

Pan Jarosław Rydzek – trzecia sprawa jest taka, że mieszkańcy zwrócili się do ws. melioryzacji drogi 

Kuźnicy Grodziskiej. Zakupiona pompa przez powiat tylko doraźnie załatwia problem. Rowy 

melioracyjne znajdują się w pobliżu odremontowanej drogi. A walka o te rowy toczy się latami. 



Proszę, żeby gmina w tej sprawie zwróciła się do odpowiednich instytucji. Droga jest remontowana  

i można wyczyścić rowy melioracyjne. Korzyści są obopólne, jeżeli powiat zwróciłby się do Zarządu 

wodnego i melioracji w Katowicach. Przy melioracji pól oczekiwany jest wkład własny, a ludzi nie 

stać na to, żeby płacić. Zwróciłem się z tym do Państwa, aby pomóc. Moim obowiązkiem jest 

informować o szansach i możliwościach. Zasada taka, to: „mało mówić, dużo robić”. Dziękuję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Panu. Proszę o zabranie głosu naszego kolejnego gościa 

Pana Starostę Henryka Kasiurę. 

Pan Henryk Kasiura – Szanowni Państwo przepraszam za spóźnienie na dzisiejszą sesję. Wracam  

z rozmowy ws. przebudowy drogi 786. Według zapewnień dyrektora Tabora wiemy, że mamy 

nieuregulowane stany prawne. Na odcinku 9 km tych działek jest ok. 114, które podlegają decyzji  

z urzędu, ich wykupienie i zajęcie pasa drogowego. W I kwartale przyszłego roku Wojewoda 

powinien wydać decyzję, a w II półroczu wejść w realizację zadania. Kosztorys odcinka drogi od 

Starego Koniecpola do ul. Górnej tj. 6,2 km z instalacjami wodociągowymi, oświetleniem to 55 mln 

zł. Panowie poważnie podchodzą do sprawy, ale napotykają problemy. Temat przebudowy tej drogi 

toczy się już od 14 lat. W budżecie mamy 2 mln zł na remont Częstochowy, a 8 mln zł na inwestycje, 

to daje nam to 10 mln zł., a zadania mamy na 30 mln zł. Nie jest łatwo przygotować dokumentację, 

finansować i to zrealizować. Mamy najwięcej dróg powiatowych. Przez 18 lat zostało 

przebudowanych 60 km dróg. Przedstawię Państwu realizację tych zadań drogowych w latach 2014 – 

2017 na terenie Miasta i Gminy Koniecpol: 

2014 r. 

 

1. Przebudowa drogi i chodników na ul. Żeromskiego w Koniecpolu  na odcinku 1 km, wartość 

nakładów ponad 2,5 mln zł 

2. Odwodnienie ul. Słowackiego w Koniecpolu na odcinku 1 km, wartość 420 tys. zł 

3. Odbudowa rowu przy drodze do miejscowości Aleksandrów na odcinku 2 km, wartość 80 tys. zł  

4. Remonty cząstkowe na drogach powiatowych wykonano na wartość ok. 100 tys. zł 

Razem nakłady w 2014 r. – 3 100 000 zł 

2015 r. 

1. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Borowce – Ludwinów gm. Koniecpol gm. Dąbrowa 

Zielona na odcinku ok. 2 km, wartość zadania ok. 370 tys. zł 

2. Odbudowa drogi, odwodnienie i ułożenie krawężników we wsi Łabędź na odcinku Soborzyce – 

Łabędź ok. 1,8 km, nakłady 1,5 mln zł 

3. Przebudowa mostu na rzece Białce we wsi Wąsosz gm. Koniecpol na wartość prawie 300 tys. zł 

4. Remonty cząstkowe na drogach powiatowych w gm. Koniecpol,  nakłady 150 tys. zł 

Razem nakłady w 2015 r. – 2 320 000 zł 

 

2016 r. 

1. Odbudowa drogi, odwodnienie i ułożenie chodników we wsi Okołowice gm. Koniecpol, etap I, na 

odcinku ok. 1 km, nakłady 1,2 mln zł  

2. Odbudowa drogi, odwodnienie i ułożenie chodników na odcinku drogi Okołowice –Radoszewnica 

do skrzyżowania II etap, ok. 2 km nakłady 2,5 mln zł, odprowadzenie wody do Pilicy z pasa 

drogowego w Radoszewnicy w dwóch odcinkach wykonał Burmistrz MiG Koniecpol 

3. Utwardzenie drogi na odcinku Ludwinów k/ Starej Gorzelni I etap ok. 800 mb  

4. Położenie nakładki bitumicznej  na odcinku Radoszewnica od skrzyżowania do przystanku  

w kierunku Łysiny,  1 km nakłady 400 tys. zł, gm. Koniecpol 

5. Remonty cząstkowe na drogach powiatowych  w gm. Koniecpol wyniosły 400 tys. zł 

 

Razem nakłady w 2016 r. – 4 500 000 zł 

 

 

 



2017 r. 

1. Przebudowa drogi, ułożenie chodników po obu stronach na ul. Słowackiego na odcinku 1,2 km, 

wartość 1,7 mln zł   

2. Poszerzenie drogi – koniec ul. Słowackiego do początku wsi Radoszewnica ok. 2 km, wartość – 

100 tys. zł 

3. Przebudowa drogi, odwodnienie, ułożenie chodników we wsi Radoszewnica na odcinku 1 km, 

wartość 800 tys. zł 

4. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku 1,7 km od przystanku w Łysinach do miejscowości 

Stanisławice , wartość nakładów 800 tys. zł 

5. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku 0,5 m ul. Mostowej w Radoszewnicy – nakłady 300 

tys. zł 

6. Remont mostu we wsi Zagacie – nakłady 80 tys. zł 

7. Budowa nowego mostu we wsi Rudniki, wartość 900 tys. zł 

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę mostu na tzw. Połyńskie – 

nakłady 20 tys. zł 

9. Remont drogi, położenie nakładki bitumicznej na odcinku 1,2 km  Kuźnica Grodziska – Oblasy, 

nakłady 1 mln zł 

10. Utwardzenie placu i dojazdu do OSP w Okołowicach wartość ok. 47 tys. zł 

11. Utwardzenie placu i chodnika w OSP Stanisławice, wartość ponad 10 tys. zł 

12. Utwardzenie placu OSP w Załężu, wartość ok. 10 tys. zł 

13. Utwardzenie placu OSP Kuźnica Grodziska – wartość ok. 12 tys. zł 

14. Utwardzenie drogi k/OSP w Radoszewnicy – 5 tys. zł 

15. Położenie nakładki bitumicznej na odcinku 800 mb w Ludwinowie    k/Starej Gorzelni, nakłady 

100 tys. zł 

16. Przebudowa drogi, położenie nakładki bitumicznej oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na 

odcinku ok. 1,4 km w m. Oblasy gm. Koniecpol, wartość nakładów ok. 1,4 mln zł 

17. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ponad 1 km w m. Załęże, wartość nakładów ok.100 

tys. zł 

18. Wybudowanie i oddanie do użytku obiektu magazynowo-garażowego oraz położenie nakładki 

bitumicznej na placu Obwodu Drogowego w Radoszewnicy, wartość nakładów ponad 1,1 mln zł 

19. Zakup ciągnika wraz kosiarką do Obwodu Drogowego w Radoszewnicy,  

wartość 200 tys. zł   

 

Razem nakłady w 2017 r. – 8 584 000 zł  

Ogółem nakłady w latach 2014 – 2017 wyniosły 18 504 000 zł. 

Pan Henryk Kasiura – sprawa drzew przy drodze. Odcinek drogi, o którym radny powiatu mówi, że 

jedno z drzew jest przeznaczone do wycinki. Radny Zbigniew Domoradzki ma rację, że drzewa  

w pasie drogi powiatowej to zadanie powiatu. Jeżeli istnieje zagrożenie wykonuje zadanie Burmistrz 

na koszt właściciela.  

Jeżeli chodzi o rowy to utrzymanie ich należy do właściciela przylegającej działki. Cieki podstawowe 

to nie jest zadania powiatu. Tych cieków jest 8. W związku, że Śląski Zarząd Ścieków i Melioracji jest 

u nas, udało nam się wyczyścić ok. 4 km rowów od Luborczy do Kalenicy. Od stycznia 2018 r. tymi 

sprawami będą zajmowały się Wody Polskie. 30 sierpnia br. dyrektor Ślusarczyk zwróciła się z prośbą 

o wsparcie ws. utworzenia u nas nadzoru. Siedziba nadzoru planowana była we Włoszczowie. Udało 

się i nadzór będzie w Koniecpolu, przejmie on część zadań wodnoprawnych, a zatrudnienie znajdzie 8 

osób.  

Został złożony wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek w Teresowie. Pan Burmistrz wystąpi 

o komunalizację drogi do Teresowa. Sołtys Pikos złożył pismo w wydanie pozwolenia wodno-

prawnego w Okołowicach. Rozprawa wodno-prawna  odbędzie się 5 grudnia. Nic nie mówimy na 

pewno, że będzie obniżenie o 15 cm. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Panie Starosto, że zajął się Pan sprawą Teresowa. Proszę 

o zadawanie pytań Panu Staroście. 

Radny Przemysław Klita – sprawa wyczyszczenia odcinka na rzece Białce w Wąsoszu. 



Pan Henryk Kasiura – to jest następny problem. Koniecpol jest w tzw. sferze „Natura 2000”. W rzece 

występują minogi i kręgowce, których nie można ruszać. Nie wiem, jak Wody Polskie podejdą do 

regulacji wodnej. Tam, gdzie jest piętrzenie, to jest zamulenie rzeki. 

Radny Przemysław Klita – dziękuję, ale chodzi o deklarację ws. odcinka, gdzie tworzy się spiętrzenie 

i zalewanie mieszkańców. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – Panie Starosto mówił Pan, że nie wolno ingerować. Piętrzenie wody 

jest podniesione o 1 metr i sytuacja miała być zweryfikowana. 

Pan Henryk Kasiura – wszystko to wiem, rzeka Pilica to jedno, a rowy melioracji szczegółowej są 

nieuregulowane.  

Sołtys Teresowa Edward Pikos – co ma rów do rzeki? 

Pan Henryk Kasiura – 5 grudnia obędzie się rozprawa wodno-prawna. Jutro do Pana przyjedzie 

naczelnik wydziału Pan Stępień i członek zarządu powiatu Pan Leonard Smolarski. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – rów w kierunku stawów przecina droga. Mostek jest podniesiony i 

woda idzie równo z mostkiem. Poziom piętrzenia wody jest nienaturalny. Poziom wody się podniósł i 

nie ma się ona gdzie zmieścić. 

Pan Jarosław Rydzek – rzekę można odbarczyć specjalnym kanałem. W Wąsoszu woda płynie 

wolniej, następuje naturalne spiętrzenie i robi się cofka. Należy zwrócić się do tych co robili kanał 

podpiętrzający. 

Radny Zbigniew Domoradzki – jest taka zasada, że jak raz dotknie się rzekę to trzeba o nią dbać, bo 

rzeka się zamula. 

Pan Henryk Kasiura – zrobiono „Natura 2000”, co nie pozwala na całkowitą ingerencję odmulenia 

rzeki. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – temat pozostaje do 5 grudnia. 

Radny Zbigniew Lamch – chciałem podziękować za wyczyszczenie cieku wodnego. Pan Starosta był 

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i chyba wie o co chcę zapytać? 

Pan Henryk Kasiura – jeżeli chodzi o Luborczą najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie projekt 

na dokumentację. Będzie pełna przebudowa.  

Pan Jarosław Rydzek – nie jest tajemnicą, że są dwie miejscowości tj. Stary Koniecpol i Luborcza bez 

chodnika. Powinniśmy starać się dbać o nasze. Kiedyś zostało to zaniedbane na etapie projektu. 

Sołtys Łysakowa Janusz Pośpiech – co to jest za rezerwat, jak tu są tylko bobry i wydry. Teraz nie ma 

nic w rzece, jedynie bobry są pod ochroną. 

Pan Henryk Kasiura – Panie Sołtysie próbujemy pisać, ale to nie należy do kompetencji powiatu. 

Piszemy, że rzeka Pilica podlega konserwacji. 

Sołtys Łysakowa Janusz Pośpiech – kto wytłumaczy, co się stało z rybami w rzece? 

Radny Sławomir Chrzuszcz – problem rowów i wody to jest przepychanka. Jest to sprawa 

ogólnopolska i nikt nie chce jej rozwiązać. 

Sołtys Łysakowa Janusz Pośpiech – jak u nas zalewało, to wiedziałem co zrobić. 

 

Jeden radny wyszedł. Stan – 12 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Gościom za przybycie. Zarządzam 15 minut przerwy.  

Po zarządzonej przerwie Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przystąpiła do głosowania nad projektami 

uchwał. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/322/17 z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: 

 



 

Wydatki

zwiększenie / 

zmniejszenie 

(-) dział rozdział § Dochody

zwiększenie / 

zmniejszenie (-) dział rozdział §

wynagrodzenie asystenta 

rodziny
14 107,83

środki z Funduszu 

Pracy na asystenta 

rodziny 14 107,83 855 85504 97
11 706,77 855 85504 401

2 114,24 855 85504 411

286,82 855 85504 412

Przesunięcia między działami 

wydatków MGOPS 0,00

DPSy 4 000,00 852 85202 433

Zasiłki okresowe
-4 000,00 852 85214 311

wynagrodzenia OPS 5 773,11 852 85219 401

ubezp.społ. OPS 1 184,06 852 85219 411
fundusz pracy OPS 3 000,00 852 85219 421

zakup usług -3 000,00 852 85228 430
wynagrodzenia -5 773,11 855 85504 401

ubezp.społ. -1 042,62 855 85504 411
fundusz pracy -141,44 855 85504 412

Przedszkole Nr 1 

wynagrodzenie dla woźnej 

oddziałowej zatrudnionej na 

zastępstwo pracownika 

przebywającego na urlopie 

wypoczynkowym 9 206,00

Przedszkole Nr 1 

refundacja 

wynagrodzenia z 

PUP

4 189,00 801 80104 97
7 700,00 801 80104 401

1 317,00 801 80104 411

189,00 801 80104 412

Przedszkole Nr 1 żywienie
15 438,00 801 80148 422

Przedszkole Nr 1 

żywienie 0,00 801 80148 67

Przedszkole Nr 2 żywienie
20 000,00 801 80148 422

Przedszkole Nr 1 

żywienie 0,00 801 80148 67
Sz.P. Nr 2 "Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa" 3 000,00 801 80101 424

Sz.P. Nr 1 żywienie 18 000,00 801 80148 422 Sz.P. Nr 1 żywienie 1 000,00 801 80148 83
Sz.P. Nr 1 wpływy z 

najmu 500,00 801 80101 75

Sz.P. Nr 1 wpływy z 

różnych dochodów 200,00 801 80101 69
Sz.P. Nr 1 wynagrodzenie 

animatorów boiska Orlik 1 000,00 926 92601 417

Sz.P. Nr 1 zakup usług 

remontowych obiekty 

sportowe -1 000,00 926 92601 427

wydatki na usuwanie azbestu -4 930,01 900 90002 4300

dotacja z WFOŚ na 

usuwanie azbestu -4 600,29 900 90002 246

wkład 

mieszkańców na 

usuwanie azbestu -329,72 900 90002 97

przesunięcie wyd. na 

wodociągi -250 000,00 10 1010 605

przesunięcie wyd. na 

wodociągi 190 245,00 10 1078 605

wydatki na budowę wodociagu -178 207,00 10 1078 605

zmniejszenie 

dochodów z tytułu 

dotacji na budowę 

wodociagów 

(promesa opiewała 

na 4.325.567 zł a 

ostatecznie 

umowa o 

dofinansowanie 

została podpisana 

na kwotę 4.147.360 

zł -178 207,00 10 1078 633

SUMA -163 140,18 SUMA -163 140,18



 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Pani Skarbnik. Proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/323/17  z dnia 30 listopada 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 – 12 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/324/17  z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą 

nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r. i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w mieście Koniecpol uchwalonego uchwałą nr 

V/37/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r. obejmującego obszar położony 

w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – nad projektem tej uchwały dyskutowaliśmy przed sesją. Proszę  

o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/325/17  z dnia 30 listopada 2017 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

dla części zabudowanej nieruchomości, na której znajduje się stacja segregacji odpadów 

komunalnych położonej w Koniecpolu oznaczonej nr ewidencyjnym 314, 315/1,316/1, 317,319, 

319 o przybliżonej powierzchni około 0,3420 ha 

Pan Dariusz Belka – skąd pomysł i taka uchwała? Dwa lata temu złożyłem pismo (list intencyjny), 

były prowadzone rozmowy w sprawie tej działki. Mimo planów i propozycji odstępuje się od przetargu 

na rzecz MPK. Od kilku lat słyszałem, że rozwiązanie jest złe. Kiedy przychodzi do dzierżawy to 

odstępujemy od przetargu. Myślałem, że jest to poważna rzecz i będzie prowadzone postępowanie 

przetargowe. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana o złożenie wniosku. List intencyjny sprzed dwóch lat 

nie jest żadnym dokumentem. Aktualnie nic nie wiemy o Pana zamiarach. 

Pan Dariusz Belka – jestem mieszkańcem i wyborcą. Należałoby odpisać na temat dalszej procedury 

zagospodarowania wysypiska śmieci.  

Przewodnicząca Aneta Chruszcz – rada nie została zapoznana z żadnymi nowymi dokumentami. 

Uchwałę podejmujemy, ponieważ umowa dzierżawy się kończy. 

Proszę Państwa o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 1 radny, 11 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/326/17  z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol oznaczonej 

nr ewidencyjny 5942 o  powierzchni 0,4560 ha. 

Radny Zbigniew Domoradzki – dlaczego nie wystawiamy tych działek do sprzedaży? 



Radny Jacek Swojnóg – działki były wystawione do sprzedaży, ale nikt ich nie kupił. 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/327/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski oznaczonej nr 

ewidencyjnymi 194, 195, 235 o powierzchni 3,40 ha. 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/328/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Okołowice oznaczonej 

jako działki nr 1007/2, 1139/3, 1400, 1401 o powierzchni 4,0500 ha. 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/329/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Okołowice oznaczonej 

jako działka nr 834/4 o powierzchni 0,2150 ha 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/330/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Luborcza oznaczonej 

nr ewidencyjnym 572 o ogólnej powierzchni 1,44 ha. 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/331/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski oznaczonej 

jako działki nr 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 294, 295 o powierzchni 3,37 ha. 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/332/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 

2016r. dotyczącej utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

 

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/333/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 



i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol dla 

osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych. 

Przewodnicząca Aneta Chruszcz – proszę Panią Kierownik MGOPS Edytę Wierzbińską o zabranie 

głosu. 

Pani Edyta Wierzbińska – do zmiany uchwały poprzedniej zmusza nas ustawa o pomocy społecznej.  

Z wysokością opłat i warunkami odpłatności za pobyt zapoznali się Państwo w uchwale. 

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych. 

 

Jeden radny wyszedł. Stan rady – 11. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/334/17  z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 grudnia 2014 

roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w związku z uzupełnieniem składu osobowego do Rady 

Społecznej SPZOZ w uchwale zapisujemy Radnego Andrzeja Kozaka oraz Radnego Zbigniewa 

Lamcha. Radni wyrazili zgodę na posiedzeniu wspólnych komisji. 

 

Za przyjęciem uchwały – 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVII/335/17  z dnia 30 listopada 2017 r. zmiany 

uchwały Nr XXXI/199/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 października 2016 r  

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

 

Za przyjęciem uchwały – 11 radnych. 

 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Radny Zbigniew Lamch złożył interpelację ws. postawienia przystanku w miejscowości Luborcza i 

Stary Koniecpol. 

Z- ca Burmistrza Gwidon Jelonek – sprawa przystanków została zgłoszona i będą one zrobione na 

wiosnę. Zrobiliśmy już w Stanisławicach i na osiedlu. 

Radny Zbigniew Lamch – nie poruszałem tematu wcześniej, bo nie była zrobiona droga. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Pan Burmistrz rozpoczął procedurę opracowania sieci 

przystanków przez dyrektorów szkół. Coraz więcej osób zgłasza, że przystanek jest usytuowany tam, 

gdzie nie powinien. Wrócimy do uchwały o przystankach. Proszę, żeby temat wrócił pod dyskusję i 

być może uda nam się podjąć uchwałę ws. przystanków na ostatniej sesji w tym roku. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jest to prawda, że mieszkańcy przychodzą i zgłaszają zmianę lokalizacji 

przystanku np. o dwa domy dalej, ale przychodzi kolejna osoba i życzy sobie, aby przystanek był 

cztery domy dalej. Wzięło się to od czasu tragicznego wypadku w Ślęzanach. Kierowcy zatrzymują 

się w miejscach wyznaczonych. Zwróciłem się z prośbą do dyrektorów szkół i pracowników oświaty 

działających w stowarzyszeniach o pomoc. 



Radny Sławomir Chrzuszcz – Burmistrz zobowiązał jednostki oświatowe, a powinni w tym 

uczestniczyć sołtysi i rady sołeckie, oni mają najlepszą orientacje w swoich miejscowościach. 

Burmistrz Ryszard Suliga – dzisiaj były jeszcze uzgodnienia. Możemy przekopać słupek 

przystankowy ale przenoszenie starych przystanków nie zawsze jest realne. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – proszę Państwa Sołtysów o zrobienie rozeznania w tym temacie. 

Radny Mateusz Szymala – proszę o odnowienie przystanku w Rudnikach, np. jakieś malowanie 

przydałoby się. 

Burmistrz Ryszard Suliga – zgadzam się na odnowienie tego przystanku. 

Radny Mateusz Szymala – można wymienić go na nowy. 

Burmistrz Ryszard Suliga – sprawę przestawiania przystanków już przerabialiśmy. 

Radny Przemysław Klita – składam zapytanie ws. kanalizacji  I odcinek w dzielnicy Magdasz, na 

jakim etapie jest dokumentacja? 

Burmistrz Ryszard Suliga – na dzień dzisiejszy realizujemy te zadania, na które możemy otrzymać 

dofinansowanie. 

Radny Przemysław Klita – to nie ma tej dokumentacji? 

Burmistrz Ryszard Suliga – dokumentacja jest. 

Radny Przemysław Klita – a realizacja? 

Burmistrz Ryszard Suliga – musimy jeszcze poczekać. Nie mamy możliwości zaciągnięcia kredytu. 

Dokumentacja została wykonana, a realizacja w trakcie. 

Ad. 8  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Radny Wojciech Skrobich otrzymał odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje. Możecie Państwo się z nimi zapoznać. 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. 

Sołtys Oblasy Marzena Ożarowska – zgłosił się pracownik urzędu ws. obejrzenia lokalu oddanego na 

potrzeby sołectwa. W celu sprawdzenia, czy lokal nadaje się pod mieszkanie socjalne.  W lokalu 

obecnie mieszka  rodzina w trudnych warunkach. Nowy lokator mógłby zaburzyć stabilizację życiową 

osób tam mieszkających. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – szukamy odpowiedniego miejsca, musimy zapoznać się z sytuacją. 

Burmistrz Ryszard Suliga – informację otrzymaliśmy wczoraj. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – co z drogą do Teresowa? 



Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji, prostujemy 

własności i czekamy. 

Ad.9 Sprawy różne. 

Pan Dariusz Belka – rozumiem, że mój wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji został przełożony. 

Drodzy Państwo zróbmy coś, co po nas pozostanie. Jeżeli chodzi o rewitalizację targowiska, to 

chciałby żeby to był plac wielofunkcyjny, który można wykorzystać nie tylko raz w tygodniu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Panie Dariuszu ma Pan rację, ale wcześniej już pomyśleliśmy o tym. To 

nie jest wniosek na budowę tylko rewitalizację targowiska. Mamy plany, ale nie mamy jeszcze 

wygranego konkursu. 

Pan Dariusz Belka – czy można zakupić parę klonów i posadzić je na ul. Klonowej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – na ul. Klonowej musimy w pierwszej kolejności wykonać kanalizację, 

drogę i chodniki, dopiero wtedy będziemy myśleć o estetyce. 

Pan Dariusz Belka – kolejna sprawa klubu „Pilica”, żeby pan Prezes Leszczyński został uhonorowany. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zwracamy się z prośbą o artykuły do „Gazety Koniecpolskiej”, 

może Pan napisać o klubie „Pilica”. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Panie Dariuszu młodzież koniecpolska jest dla nas bardzo ważna. Na 

spotkaniu z klubem powiedziano, że młodzież gra z zamiłowania, a nie za pieniądze. Wiemy, że klub 

został bez zaplecza, a my zakupiliśmy pomieszczenia socjalne. Najważniejsze, że jest chęć do grania i 

nie ma spięć. 

Pan Dariusz Belka – jak 10 lat temu rezygnowałem z funkcji prezesa, to młodzież szła na skróty. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękujemy Panu za wypowiedź. Proszę o zabranie głosu kolejną 

osobę. 

Pan Wojciech Szydłowski – chciałem podziękować za wybudowanie przystanku na osiedlu, ale czy na 

zatoczce mogliby właściciele samochodów nie stawiać swoich pojazdów? Dlaczego nie wszyscy 

mieszkańcy z ul. Tarchalskiego nie dostali mieszkania zastępczego na czas remontu. Chodzi mi o 

jednego Pana, co mieszka pod mostem? 

Pan Dariusz Belka – przed przybyciem na dzisiejszą sesję rozmawiałem z tą osobą. Ten pan wybiera 

wolność. Musielibyśmy mieć wyrok sądu ale na to trzeba czekać. Do mnie mówił, żeby dać mu 

„święty spokój”. Rozmawiałem z Panią Kierownik MGOPS, od której też nie chce przyjąć pomocy. 

Na człowieka z uzależnieniem nie ma lekarstwa. 

Burmistrz Ryszard Suliga – w sprawie zatoczki Panie Szydłowski, to są miejsca postojowe a nie 

skrzyżowanie. Nie możemy zabronić postoju dla samochodów tylko po to, żeby wjeżdżały tam środki 

komunikacji publicznej. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy prawda jest, że pracownicy CIS zarabiają mniej niż 13 zł za godzinę, 

czyli 8 zł? 

Burmistrz Ryszard Suliga – wynagrodzenia to sprawa niejawna. 



Pan Wojciech Szydłowski – w sprawie oświetlenia na ul. Zamkowej, albo będzie ona oświetlona od 

ul. Kolejowej do końca, albo zlikwidować te lampy, które nie są naprzeciwko posesji. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Pan stwierdził, żeby wyłączyć te lampy na ul. Zamkowej, a ja tego nie 

zrobię. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy nie można oświetlić mostu na ul. „Nad Brudną Wodą”? 

Burmistrz Ryszard Suliga – przygotowujemy, chcemy wyprostować regulacje prawne i dopiero wtedy. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo spokoju, spędzonych w 

gronie rodzinnym w wszystkiego najlepszego. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XLVII 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 17:40. 

 

 

 

 


