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Protokół Nr XLIX/2017 

z XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 
 

 

 Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

 Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia XLIX zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Wicestarostę Henryka Kasiurę, Radnych, Pana Mecenasa Michała Ladę, 

asystenta senatora RP Ryszarda Majera Pana Marcina Rachwalika, sołtysów i wszystkich obecnych. 

Zastępca Burmistrza Gwidon Jelonek dołączy do nas niedługo. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad. 2 Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła osoby wyróżnione w konkursie 

Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017. Są to Pani Maria 

Falana i Stanisław Mączyński. Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wręczenie nagród odbędzie się, 

gdy dojedzie z Katowic Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad sesji. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Marcina Rachwalika o zabranie głosu. 

Pan Marcin Rachwalik – w imieniu Pana Senatora RP Ryszarda Majera składam Państwu najlepsze 

życzenia świąteczne i wszystkiego najlepszego na nadchodzący Nowy Rok. Przekazuję Państwu 

kalendarze od Pana Senatora do zabrania podczas przerwy. Dziękuję. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –proponuję zmiany w porządku obrad. Do porządku obrad 

wprowadzam uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/333/17 z dnia 30 listopada 2017r. 

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

i mieszkaniach chronionych. Uchwała podjęta wcześniej, zgodnie z zaleceniami nadzorczymi podlega 

zmianie. Proszę Państwa o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad tej uchwały. 

Za - 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

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

obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie osób wyróżnionych w konkursie Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia 

Województwa Śląskiego 2017. 

3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rafała Chojnackiego. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 

6. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 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 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Koniecpol na rok 2018. 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 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. 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie uzupełnienia 

składu Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Koniecpolu. 
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g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 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 wolontariacie na rok 2018. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski oznaczonej 

jako działki nr 200/2, 201, 202 o powierzchni 2,69 ha.  

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Ogrodowej 3 

w trybie przetargowym. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 

I półrocze 2018 r. 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy  Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2018 r. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy  Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2018 r. 

m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy  Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa  na I półrocze 2018 r. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

10. Wystąpienie zaproszonych gości. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad XLIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. 

 

Ad. 4 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rafała Chojnackiego. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Przewodniczącą Miejskiej Komisji Gminnej o wręczenie 

zaświadczenia o powołaniu Radnego na to stanowisko. Dziękuję.  

Proszę Pana Rafała Chojnackiego o złożenie przysięgi:  

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."  

Pan Rafał Chojnacki po złożeniu przysięgi odpowiedział: "Ślubuję". 

Gratulacje nowo wybranemu radnemu  złożyli Burmistrz Ryszard Suliga oraz Przewodnicząca Aneta 

Chrzuszcz. 

Ad. 5 Protokoły z poprzednich sesji. 

Protokół z XLVII sesji przyjęło 12 radnych, 3 – wstrzymało się od głosu. 

Protokół z XLVIII sesji przyjęło 12 radnych, 3 – wstrzymało się od głosu. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 6. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Wicestarostę o zabranie głosu. 

Wicestarosta Henryk Kasiura – Szanowni Państwo, koniec roku to podsumowanie pracy w powiecie 

częstochowskim. Udało nam się zakończyć zadanie na Oblasach przed świętami. Została utwardzona 

nawierzchnia przed strażnicą OSP w Kuźnicy Grodziskiej i zrobiona droga od Oblas w kierunku 
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cmentarza. Wykonaliśmy odcinek w Załężu, ciąg pieszo-rowerowy. W rudnikach przy szkole 

zrobiliśmy parking za 40 tys. zł. Kończymy dobrze ten rok dla Koniecpola, prawie 9 mln nakładu. 

22 grudnia przyjęliśmy budżet powiatu na rok 2018. W planie przebudowa mostu na tzw. 

„połyńskim”, chodnik na ul. Klonowej. Chcielibyśmy przebudować odcinek drogi Stanisławice-

Łabędź. Udało nam się zrobić 5 dojazdów do remiz OSP. Łącznie na 64,5 km dróg powiatowych od 

początku wykonaliśmy już 60 km. 

Dziękuję Państwu za współpracę, szczególnie Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej oraz sołtysom za 

współpracę. Współpraca pomiędzy gminą i powiatem układa się bardzo dobrze. Gratuluję Panu 

Burmistrzowi, że zadłużenie gminy w znacznym stopniu uległo zmniejszeniu. Życzę dobrego 2018 

roku, dużo zdrowia. Do Siego Roku. Dziękuję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Panu serdecznie. 

Radny Andrzej Kozak – dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców za tak pięknie wykonane 

inwestycje. 

Radny Mateusz Szymala – przyłączam się do podziękowań, w imieniu własnym i dyrekcji szkoły 

w Rudnikach za wykonanie nakładki. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dołączył do nas Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek, zapraszam 

Panią Marię Falanę i Pana Stanisława Mączyńskiego do przyjęcia wyróżnień w konkursie 

Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017. Gratulacje złożyli 

Burmistrzowie oraz Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz. 

Pani Maria Falana – dziękuję za przyznaną nagrodę. Nie zaprzestanę działać na rzecz osób 

potrzebujących. Dziękuję za docenienie mojej pracy. 

Pan Stanisław Mączyński – również dziękuję Państwu za wyróżnienie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – jeszcze raz gratulujemy Państwu. Dziękuję. 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/339/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: 

 
              

 

           

             
 

    
         

Wydatki

zwiększenie 

/ 

zmniejszeni

e (-) dział rozdział § Dochody

zwiększenie / 

zmniejszenie (-) dział rozdział §

Przedszkole Nr 2

zakup energii -1 368,00 801 80104 426

ZFŚS 1 313,00 801 80104 444

ZFŚS 55,00 801 80148 444

Przedszkole Nr 1

Ubezp. Społ. -998,00 801 80104 411

ZFŚS 943,00 801 80104 444

ZFŚS 55,00 801 80148 444

Remont drogi Kolonia Rudniki Piaski-218 938,00 600 60078 427 Remont drogi Kolonia Rudniki Piaski-218 938,00 600 60078 203 na dochody została przyjęta promesa w wysokości 602 tys. zł, po przetargu wartość robót okazała się niższa i w związku z tym ostatecznie decyzja WŚ o przyznaniu dotacji w kwocie 383.062,00 zł

wydatki na wymianę źródeł 

ciepła u mieszkańców -122 000,00 900 90005 623

dotacja na 

wymianę żródeł 

ciepła -122 000,00 900 90005 628
wpłaty 

mieszkańców za 

przyłącza do 

wodociągów
-150 000,00 010 01010 629

wpłaty 

mieszkańców za 

przyłącza do 

wodociągów 215 800,00 010 01078 629

wydatki na budowę wodociągów-1 445 000,00 010 01078 605

promesa 

WFOŚiGW -1 445 000,00 010 01078 628

5 000,00 700 70005 075 zrealizowane dochody z tytułu  dzierżawy

6 306,00 700 70005 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

-57 000,00 700 70005 077 wpływy ze sprzedaży

-357 081,53 700 70005 6207 dofinansowanie z UE (Tarchalskiego) - płatność przewidziana na przyszły rok

15 000,00 750 75023 097 wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń z UP

-189 724,23 750 75023 6207 dofinansowanie z UE (E-Urząd) - płatność przewidziana na przyszły rok

3 000,00 756 75615 032 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

92 000,00 756 75616 031 wpływy z podatku od nieruchomosci od osób fizycznych

48 000,00 756 75616 032 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

5 500,00 756 75616 033 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

63 000,00 756 75616 034 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

-7 000,00 756 75616 036 wpływy z podatku od spadków i darowizn

39 700,00 756 75616 050 wpływy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych

2 800,00 756 75616 091 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

3 800,00 758 75814 092 wpływy z pozostałych odsetek

wydatki na kanalizacje -1 150 000,00 900 90001 6057 -1 173 000,00 900 90001 6207 dofinansowanie z UE na kanalizację Słowik I etap - płatnosc przewidziana na przyszły rok

wydatki na kanalizacje -666 000,00 900 90001 6059 -409 503,62 900 90001 6207 dofinansowanie z UE na kanalizację Słowackiego - płatnosc przewidziana na przyszły rok

zakup usług w dziale gosp. 

komun. i ochrona srodowiska -70 000,00 900 90095 4300 -111 000,00 900 90001 6207 dofinansowanie z UE na kanalizację Żeromskiego-Chrząstowska - płatnosc przewidziana na przyszły rok

14 743,30 900 90001 6290 wpłaty mieszkańców za przyłącza ul. Słowackiego

-8 000,00 900 90019 069 wpływy z kar za korzystanie ze srodowiska

-1 800,00 900 90020 0400 wpływy z opłaty produktowej

wydatki na rewitalizację OSP i 

świetlicę środowiskową -1 050 000,00 921 92109 6057 -1 000 000,00 921 92109 6207 dofinansowanie z UE na rewitalizację OSP - płatnosc przewidziana na przyszły rok

wydatki na rewitalizację OSP i 

świetlicę środowiskową -113 460,08 921 92109 6059 -100 000,00 921 92109 6207 dofinansowanie z UE na świetlicę środowiskową na ul. Szkolnej 17 - płatność przewidziana na przyszły rok
SUMA -4 835 398,08 SUMA -4 835 398,08

Rozchody -895 000,00 z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

Przychody -895 000,00 z wolnych środków
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są jakieś zapytania. Nie widzę, proszę o głosowanie nad 

uchwałą. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/340/17  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2018.  

Skarbnik Monika Starczewska – W związku z tym, że dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę 

wodociągów nie wpłynie na rachunek Gminy w roku 2017 lecz w roku 2018,  proponuje się 

autopoprawkę do projektu budżetu roku 2018 polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków 

majątkowych roku 2018 w rozdziale 01078 o kwotę 961.240,00 zł. (dochody te, jak również wydatki 

są ujęte w budżecie roku 2017 i jest to tylko przeniesienie z roku 2017 na rok 2018)  

Powyższą zmianę należy również uwzględnić w Projekcie WPF. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad autopoprawką do uchwały budżetowej.  

Za autopoprawką głosowało – 15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – budżet został pozytywnie zaopiniowany przez RIO, proszę 

o głosowanie nad uchwałą. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję za przyjęcie budżetu na 2018 r. Nasza wspólna praca była trudna. 

Opinia RIO nas uspokaja, ale również mobilizuje. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/341/17 z dnia 28 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 – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030. 

Skarbnik Monika Starczewska - W związku z tym, że nie otrzymaliśmy jeszcze oceny merytorycznej 

wniosku o  dofinansowanie  realizacji projektu w ramach RPOWŚL na lata 2014-2020 dla 

poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii i w tym roku jest już to nierealne, część płatności w 

kwocie 5.535,00 zł za wykonanie umowy z dnia 29.05.2017 r. z firmą Alt Energy o sporządzenie 

analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE i sporządzenie wniosku o 

dofinansowanie, przejdzie na rok 2018. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie autopoprawki do 

projektu WPFu i pokazanie tego zadania jako zadanie realizowane w latach 2017-2018 (2017 r. - 

kwota 16.605,00; 2018 r. - 5.535,00). Obecnie całe zadanie  w kwocie 22.140,00 zł jest zabezpieczone 

w wydatkach roku 2017. Natomiast w projekcie budżetu proponuje się przesunąć wydatki w kwocie 

5.535,00 z rozdziału 90002 do działu 90005. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę Państwa o głosowanie nad autopoprawką do WPF. 

Za autopoprawką głosowało – 15 radnych. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę Państwa o głosowanie nad uchwałą WPF. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/343/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o zgłoszenie kandydata. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – zgłaszam Radnego Mateusza Szymalę. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy radny Pan Mateusz Szymala wyraża zgodę. 

Radny Mateusz Szymala – tak. 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję radnemu i powołuję Komisję Skrutacyjną do 

przeprowadzenia tajnego głosowania. Komisja Skrutacyjna: Wojciech Skrobich – przewodniczący 

komisji, Wojciech Machera – członek komisji, Andrzej Kozak – członek komisji rozdali karty do 

głosowania. Po zebraniu kart i przeliczeniu głosów komisja sporządziła protokół, z którego 15 głosów 

za było oddanych na kandydata radnego Mateusza Szymalę.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie nad uchwałą. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/344/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej 

w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – do uzupełnienia składu komisji zgłaszam według woli radnych 

kandydaturę radnego Rafała Chojnackiego. Czy Pan Radny wyraża zgodę. 

Radny Rafał Chojnacki – tak, zgadzam się. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/345/17 z dnia 28 grudnia 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 wolontariacie na rok 2018. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/346/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

 

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/347/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Ogrodowej 

3 w trybie przetargowym. 

 

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/348/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 

Przestrzennego na I półrocze 2018 r. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/349/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy  Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na I półrocze 2018 r. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/350/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy  Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2018 r. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 



6 

 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/351/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy  Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa  na I półrocze 2018 r. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XLIX/352/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/333/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

 

Za przyjęciem uchwały – 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – 5 stycznia o godzinie 9:00 będzie wyjazd do gminy w Złoczewie, 

celem obejrzenia wykorzystania biomasy energetycznej. Zapraszam chętnych do wyjazdu. Zapewniony 

jest autokar. 

 

Ad. 8 Interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Machera złożył interpelację ws. zamontowania oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy 

Szkolnej i zamontowania jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Żeromskiego. 

Radny Wojciech Skrobich złożył interpelację ws. remontu nawierzchni ul. Tartacznej i kto w urzędzie 

odpowiada za sprzątanie terenu gminy. 

Radny Dariusz Saternus złożył interpelację ws. planowania remontu budynku Przedszkola nr 2 

w Koniecpolu w roku 2018. 

Radny Przemysław Klita – niektóre drogi nie są posypywane w okresie zimowym i nie dotyczy tylko 

dzielnicy Magdasz. Sesje Rady Miejskiej powinny być nagrywane i udostępniane. 

Burmistrz Ryszard Suliga – w sprawie przedszkola mamy zamiar skorzystać z programu rewitalizacji 

w 2018 r.. Oczywiście, jeżeli wygramy konkurs i będą na to środki. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy coś wiadomo o kontynuacji działań ws. drogi przeciwpożarowej 

na placu kościoła Św. Trójcy? 

Burmistrz Ryszard Suliga – było spotkanie komisji z inicjatywy ks. Proboszcza, w której 

uczestniczyłem wraz ze starostą i pracownikiem straży ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Miały 

być sprawdzone uwarunkowania i zweryfikowane przez konserwatora zabytków. Od budynku 

w odległości 4-5 metrów może być droga wykonana. Czy będzie to możliwe i jaki będzie koszt tej 

inwestycji. 

Radny Zbigniew Domoradzki – właściciel odpowiada za bezpieczeństwo terenu. Są różne sytuacje 

pożarowe i wiemy jak z reguły one się kończą. Może dojść do pożaru a pojazdy i drabiny pożarnicze 

będą stały za murem kościoła.  



7 

 

 

Radny Wojciech Machera – dobrze byłoby ustawić kosze na ul. Szkolnej przy ławkach. 

Burmistrz Ryszard Suliga – kosze zostały zakupione. 

Radny Mateusz Szymala – dziękuję za zorganizowanie uroczystości otwarcia wodociągu. Dziękuję 

wszystkim za zaangażowanie i Radnemu Zbigniewowi Domaradzkiemu za wsparcie Koła Gospodyń 

Wiejskich. 

Ad. 9  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Radny Zbigniew Lamch otrzymał odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje.  

Ad. 10 Zapytania i wolne wnioski. 

Sołtys Starego Koniecpola Pani Wawszczak – proszę o zrobienie zadaszenia na przystanku 

autobusowym w Luborczy i w Starym Koniecpolu na początku ul. Częstochowskiej. 

Burmistrz Ryszard Suliga – są prowadzone uzgodnienia z Wojewodą. 

Sołtys Łysakowa Pan Pośpiech – zwracam uwagę na problem stawiania samochodów na drodze przy 

kościele św. Michała. Samochody powinny być stawiane na parkingu, który jest pusty. 

Sołtys Łabędzia Pan Chrzuszcz – chodzi o dwie lampy, które powinny być zainstalowane w kierunku 

Stanisławic od zakrętu. Panie Burmistrzu, co się dzieje z naszą służbą zdrowia. Trzeba coś zrobić  

w tym kierunku. Nie ma w ośrodku fachowca, to może zlikwidować albo sprzedać. 

Burmistrz Ryszard Suliga – plany były duże, aby opieka nocna i świąteczna była w naszym budynku 

wraz z laboratorium i lekarzem, który mógłby zdecydować o leczeniu na miejscu albo hospitalizacji.  

Z różnych przyczyn nie zostało to zrobione w przychodni na ul. Armii Krajowej. Natomiast taka 

opieka zapewniona jest w przychodni konkurencyjnej, ale dobrze że została w Koniecpolu. 

Radny Wojciech Skrobich – Gdyby ta przychodnia nie zgłosiła się, to nie byłoby takiej opieki  

w Koniecpolu? 

Burmistrz Ryszard Suliga – nie chcę się wypowiadać na ten temat. Podjąłem starania, żeby zapewnić 

opiekę specjalistyczną opiekę. Na ile uda mi się przekonać, tego nie wiem. Nie chcę składać obietnic  

i mówić o czymś, czego nie zrobiłem. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – pogotowie działa w budynku, ale bez lekarza dyżurnego. 

Burmistrz Ryszard Suliga – stacja pogotowia pozostaje w Koniecpolu. Czy będzie lekarz czy ratownik 

medyczny nie my o tym decydujemy. 

Sołtys Michałowa Pan Ślęzak – jakie są perspektywy drogi w Michałowie, Teodorowie? 

Burmistrz Ryszard Suliga – nie jesteśmy w stanie zniwelować błędów przeszłości w szybkim tempie. 

To, co uda nam się wypracować z oszczędności staramy się dawać na remont dróg. Tam, gdzie był 

piach sypiemy kamień, utwardzamy nawierzchnię. Jest możliwość dofinasowania w 80% kompleksu 

oświetlenia dróg publicznych. Gdzie trzeba zamontować lampę to wykonujemy. 
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Sołtys wsi Teresów Pan Pikos – chciałem podziękować za 200 metrów wykonania drogi na 

Teresowie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – 200 metrów tej drogi jest warunkiem złączenia z drogą gminną. 

Sołtys Luborczy Pan Rutkowski – w Luborczy na skrzyżowaniu dróg stoi znak ograniczenia do 20 

ton, poniżej napis, że nie dotyczy mieszkańców i gospodarki leśnej. Samochody przewożą drzewo na 

nawet do 40 ton. Od tej ciężkości ładunku ruszają się złącza blachy. Samochody jeżdżą z dużą 

prędkością, dobrze byłoby doświetlić tę drogę, bo nie widać rowerzysty czy pieszego. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli chodzi o blachy to powinny być założone odpowiednie przepusty. 

Nie możemy nadleśnictwu zabronić przewożenia ładunku drzewnego na tej drodze, bo sami 

korzystamy z ich dróg wewnętrznych.  

Radny Sławomir Chrzuszcz – nadleśnictwo buduje drogę i wstawia zakaz wjazdu. Pan Burmistrz nie 

może wiedzieć wszystkiego, co dzieje się na drogach. 

Radny Zbigniew Domoradzki – ja w obronie leśników, którym zabrano 2% przychodów na 

finansowanie budowy dróg, np. tzw. „schetynówki”. Niestety do tej pory Gmina z tego nie korzystała. 

Sołtys Piaski-Pękowiec Pan Cegieła – kiedy termin budowy wodociągu na Pękowcu?  

Burmistrz Ryszard Suliga – zostało zawarte porozumienie, do czasu zakończenia inwestycji na terenie 

Koniecpola będzie robiony dalszy ciąg. 

Sołtys Teresowa Pan Pikos – sprawa hydrantu, który znajduje się koło mojej posesji. Miała go 

zlikwidować firma, zakład komunalny i nadal nic z tego. 

Burmistrz Ryszard Suliga – to sprawa wykonawcy wodociągu, który był zrobiony wcześniej. 

Sołtys Łysakowa Pan Pośpiech – we wsi Gródek założyli oświetlenie ledowe i bardzo dobrze te lampy 

świecą. 

Burmistrz Ryszard Suliga – na oświetlenie uliczne były przydziały. Mieszkańcy Luborczy byli u mnie 

z twierdzeniem, żeby takich lamp nie zakładać, ponieważ świecą one na ulicę, a nie dają światła na  

podwórko. 

Ad.11 Sprawy różne. 

Pan Wojciech Szydłowski – Panie Burmistrzu zrobił Pan przystanek, ale czy mógłby być umieszczony 

rozkład busa „Dextur”? Kolejna sprawa dotyczy estetyki miasta od strony targowiska, po rowach leżą 

torebki foliowe, które wpadają do rzeki Pilicy. W okresie świątecznym na ul. Szkolnej i ul. Różanej 

zostało złamane drzewko. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – jest to teren spółdzielni. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy w składzie Rady Miejskiej musi być dwóch wiceprzewodniczących? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – taki jest zapis w statucie. 

Pan Wojciech Szydłowski – skoro w gminie jest wysoki poziom nauczania, to dlaczego młodzież 

kończy szkołę poza Koniecpolem np. w Częstochowie? 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – każdy ma wolny wybór. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego w Gimnazjum nr 1 w klasie III uczniowie z matematyki dostają 

dwóje? 

Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli chodzi o czystość w gminie to staramy się reagować na ten problem. 

Sprawa nauczania w szkołach to nie jest Pana pierwsze wystąpienie. Proszę składać na piśmie swoje 

uwagi. 

Pan Wojciech Szydłowski –  Pan Jelonek Gwidon miał zająć się śmieciami za murem cmentarza i do 

tej pory nie widać efektu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Państwu, życzę wspaniałego Nowego Roku 2018. 

Burmistrz Ryszard Suliga – życzę Państwu i najbliższym wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, 

aby był spokojny i lepszy od tego co mija. Dziękuję. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Ad.12 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XLIX 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 16:50. 

 

 

 

 


