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Protokół Nr XLVIII/2017 

z XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 14 grudnia 2017 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 14 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia XLVIII nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, Radnych, Skarbnik Monikę 

Starczewską. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 grudnia  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 14 grudnia  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 14 grudnia  2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol z przeznaczeniem na cele publiczne. 

d) głosowanie nad autopoprawką do uchwały budżetowej na 2018 rok. 

e) głosowanie nad autopoprawką do uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol 

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVIII/336/17  z dnia 14 grudnia 2017 r.  

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

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: 

Limity wydatków bieżących w latach 2018 – 2022 
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I. Biuro Projektowo-Inwestycyjne „OMEGA” D. Kucharczyk Radomsko -opracuje 

uproszczoną dokumentacje projektowo kosztorysową dla następujących zadań: 

a- przebudowy ul. Wąskiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Górnej łącznie  

z chodnikiem i projektem budowy oświetlenia ulicznego na długości ok.650m 

b-budowa chodnika w ul. Łąkowej od ul. Wąskiej do posesji 26 na długości ok.200m  

c-budowa chodnika przy drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia na długości  

ok.200m 

za łączną kwotę brutto-21.572,95zł 

 

II.„PROFIL” inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski Radomsko- opracuje 

uproszczoną dokumentacje projektowo kosztorysową dla następujących zadań: 

a-budowa chodnika w ul. Wąskiej na odcinku ok.660m 

b-przebudowa drogi gminnej przez Teresów na odcinku ok.900m i częściowo  

ul. Zielonej na długości ok.200m 

c-przebudowa drogi Łysiny-Okołowice -ul. Parafialna na dł. ok.900m 

d-przebudowa ul. Piaskowej w Koniecpolu na dł .ok.180m 

e-przebudowa ul. Niwa w Okołowicach na długości ok.600m 

za łączną kwotę brutto -31980,00zł 

 

III.„PROFIL” inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski Radomsko- opracuje 

uproszczoną dokumentacje projektowo kosztorysową dla następujących zadań: 

a- przebudowa ul. Ogrodowej w Starym Koniecpolu na długości ok.500m 

b-przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy na długości ok.550m 

za łączna kwotę brutto- 11.070,00zł 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVIII/337/17  z dnia 14 grudnia 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 – 13 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLVIII/338/17  z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol  

z przeznaczeniem na cele publiczne. 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych. 

- głosowanie nad autopoprawką do uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Skarbnik Monika Starczewska przestawiła autopoprawkę: 

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 r. 

 

W planie dochodów budżetowych Gminy Koniecpol na 2018r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby” z tytułu dofinansowania projektu pod nazwą: „Utworzenie świetlicy środowiskowej 

przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu” o kwotę 60.700,62 zł ze środków europejskich oraz o 

kwotę 5.713,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa. 

2. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami” z tytułu dofinansowania projektu pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa 
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poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji ” o kwotę 105.570,00 zł ze środków 

europejskich oraz o kwotę 12.420,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa. 

Łącznie nastąpi wzrost dochodów bieżących o kwotę 184.403,62 zł 

W planie wydatków budżetowych Gminy Koniecpol wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby” z tytułu projektu pod nazwą: „ Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy 

Szkolnej w Koniecpolu” o kwotę 71.412,49 zł 

2. zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z 

tytułu projektu pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych 

umiejętności i kwalifikacji ” o kwotę 124.200,00 zł  

3. zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 11.208,87 

złotych 

Łącznie nastąpi wzrost wydatków bieżących o kwotę 184.403,62 zł 

 

Za było 13 radnych. 

- głosowanie nad autopoprawką do uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koniecpol 

 

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY W SPRAWIE  

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KONIECPOL  

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol 

wprowadzono następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć: 

 

1 "Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji" 

- okres realizacji: 2017-2018 

- jednostka odpowiedzialna: MGOPS 

- Łączne nakłady finansowe: 124.200,00 zł (w tym: 0 zł w roku 2017; 124.200,00 zł w roku 2018)  

2 " Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu" 

- okres realizacji: 2017-2019 

- jednostka odpowiedzialna: MGOPS 

- Łączne nakłady finansowe: 183.912,50 zł (w tym: 0 zł w roku 2017; 71.412,49 zł w roku 2018; 

112.500,01 zł w roku 2019)  

3 " Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i 

budowy chodników w Gminie Koniecpol" 

- okres realizacji: 2017-2018 

- jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu 

- Łączne nakłady finansowe: 64.622,95 zł (w tym: 0 zł w roku 2017; 64.622,95 zł w roku 2018)  

W załączniku nr 1 zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące roku 2018 o kwotę 184.403,62 

zł. 

Za było 13 radnych. 

Na tym obrady zakończono. 

Ad.4 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XLVIII 

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 16:20 do 16:45. 

 


