
Protokół Nr II/2018 
II Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 6 grudnia 2018 roku 
 

 
• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 
• Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych. 

Radna Sylwia Swojnóg nieobecna – nieobecność usprawiedliwiona. 
 

Ad. 1 Otwarcia II zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz 
przywitała Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, Skarbnik Monikę 
Starczewską, radnych, sołtysów i wszystkich obecnych.  
Celem sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). 
Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi 
kworum. Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji i zwróciła się do 
radnych ws. zgłaszania uwag. 
Radny Dariusz Świerczyna zaproponował, aby z porządku obrad wycofać uchwałę ws. 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Burmistrz Ryszard Suliga wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 
sprawie zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 
r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
Następnie odbyło się głosowanie imienne. Za wycofaniem pierwszej uchwały (zał. do 
protokołu): 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Za wprowadzeniem drugiej uchwały głosowanie imienne (zał. do protokołu): 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-
2030. 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 
XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr LVII/418/18 
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji 
Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu d) 

Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu 
pożyczki od WFOŚiGW. 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej. 
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e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego. 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 
Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

k)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów 
z terenu Gminy Koniecpol. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr 68/IX/2003 Rady 
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów 
sołectw. 

m)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały XXXIX/267/17 Rady 
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa 
Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów. 

n) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

 
6. Interpelacje radnych  
7.Wystąpienie zaproszonych gości. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad II zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Jestem za – 13 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Radna Krystyna Dąbrowska nie wzięła udziału w głosowaniu.(zał. do protokołu). 
 
Ad. 3 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Radni zapoznali się z protokołem z I sesji i nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił zakres prac w okresie międzysesyjnym (zał. do protokołu). 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie działalności. 
Następnie przystąpiono do głosowania na uchwałami. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/3/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w 
sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030. Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu 
Nr II/3/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że radni przed sesją zapoznali się projektami 
uchwał, a Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła przed sesją zmiany w budżecie: 

Objaśnienia do zmian w budżecie na sesję w dniu 06.12.2018 r. 
I. Zmiany w planie dochodów bieżących: 

1. Dział 750 „Administracja publiczna”  

• zwiększenie o 27.500,00 zł (z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych w ramach robót publicznych)  
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2. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”  

• zwiększenie o 6.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) 

• zwiększenie o 106.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych) 

• zwiększenie o 70.000,00 zł ( wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) 

• zwiększenie o 6.500,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat) 

3. Dział 801 „Oświata i wychowanie” 

• zwiększenie o 8.966,25 zł (środki przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej) 

• zwiększenie o 19.500,00 zł (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 

płatności) 

4. Dział 855 „Rodzina” 

• zwiększenie o 6.537,00 zł (środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta 

rodziny) 

Razem zwiększenie dochodów bieżących - 251.003,25 zł 
II. Zmiany w planie wydatków bieżących: 

1. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

• zwiększenie o 12.264,00 zł (wypłata odszkodowania za przejęcie działki nr 2798/5 

położonej w Koniecpolu przy ulicy Prusa) 

2. Dział 750 „Administracja publiczna” 

• zwiększenie o 3.500,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych) 

• zwiększenie o 24.336,00 zł  24.045,30 zł (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 

w ramach robót publicznych)  

3. Dział 801 „Oświata i wychowanie” 

• zwiększenie o 24.600,00 zł (w tym: 15.000,00 zł na opał; 9.600,00 zł na wodę, ścieki, 

środki czystości, usługi telekomunikacyjne i energię) 

• zwiększenie o 13.000,00 zł (na dowożenie uczniów do szkół) 

• zwiększenie o 173.666,25 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne 

• zwiększenie o 290,75 zł wydatków na zakup podręczników 

4. Dział 852 „Pomoc społeczna” 

• zwiększenie o 17.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne 

• zwiększenie o 2.000,00 zł  3.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych  

• zmniejszenie o 3.000,00 zł wydatków na zakup usług od innych jst 

• zmniejszenie o 1.000,00 zł wydatków na świadczenia społeczne 

5. Dział 854 „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza” 

• zmniejszenie o 2.800,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne 

6. Dział 855 „Rodzina”  

• zmniejszenie o 12.463,00 zł 11.311,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne  

• zwiększenie o 6.500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych 

• zmniejszenie o 4.652,00 zł wydatków na zakup usług od innych jst 

7. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

• zwiększenie o 30.000,00 zł wydatków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulic 

 

8. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 

• zwiększenie o 5.000,00 zł dotacji dla Domu Kultury w Koniecpolu 

• zwiększenie o 3.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne (dla palacza w CSK) 

9. Dział 926 „Obiekty sportowe”  

• zmniejszenie o 22.600,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
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Razem zwiększenie wydatków bieżących -  271.003,25 zł 
III. Zmiany w planie wydatków majątkowych: 

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  

• zmniejszenie wydatków na budowę wodociągów o kwotę 936.040,00 zł 

2.  Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

• zmniejszenie wydatków na budowę kanalizacji o kwotę 798.000,00 zł 

• zmniejszenie wydatków na budowę otwartej strefy aktywności o kwotę 94.000,00 zł 

1. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 

• zwiększenie o 10.000,00 zł wydatków na wykończenia w CSK (m.in. pochylnia do 

zrzucania eko-groszku) 

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych – 1.818.040,00 zł 
IV. Zmiany w przychodach: 

1. § 931 – zmniejszenie przychodów z emisji obligacji o kwotę 1.668.000,00 zł 

2. § 952 – zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 246.558,85 zł 

3. § 950 – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 116.518,85 zł 

Do pierwszej uchwały radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania (zał. do 
protokołu): 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/5/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w 
sprawie zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 lipca 
2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/6/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w 
sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr LI/372/18 z 
dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr 
LIV/392/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 
stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej uchwałą nr LI/372/18 
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że kolejne uchwały dotyczą składów komisji i 
wyboru przewodniczącego tych komisji.  
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów 
do poszczególnych komisji: 

1. Komisja Rewizyjna zgłoszono: radnego Wojciecha Skrobicha, radnego Andrzeja 
Kozaka i radnego Zbigniewa Domoradzkiego. 

 
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  zgłoszono: radnego Mateusza Szymalę, 

radnego Rafała Chojnackiego, radną Barbarę Popandę-Skrzypczyk. 
 

3. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłoszono: radnego Zbigniewa Lamcha, 
radnego Jacka Swojnóg, radną Krystynę Dąbrowską, radnego Andrzeja Kozaka i 
radnego Leszka Pokorskiego. 
 

4. Komisja Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa zgłoszono: radnego Leszka 
Plutę, radnego Mateusza Szymalę, radnego Wojciecha Skrobicha, radnego Dariusza 
Saternusa i radnego Rafała Chojnackiego. 
 

5. Komisja Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego 
zgłoszono: radnego Dariusza Świerczynę, radnego Zbigniewa Domoradzkiego, 
radnego Zbigniewa Lamcha, radnego Leszka Plutę, radną Sylwię Swojnóg nieobecną 
na sesji, która wyraziła zgodę. 

Kandydaci do komisji wyrazili zgodę do pracy w poszczególnych komisjach. 
 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz w związku z ustaleniem przewodniczących komisji 
zarządziła 10 minut przerwy. 
 
Po zakończonej przerwie Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła kandydatów na 
przewodniczącego komisji i czy każdy radny wyraża zgodę. 
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazano radnego Andrzeja Kozaka – radny 
wyraził zgodę. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/7/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wskazano radnego Mateusza 
Szymalę – radny wyraził zgodę. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/8/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

Na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa wskazano radnego Jacka 
Swojnóg– radny wyraził zgodę. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
 

-  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/9/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

Na przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa wskazano radnego 
Leszka Plutę– radny wyraził zgodę. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/10/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

Na przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 
Przestrzennego wskazano radnego Dariusza Świerczynę– radny wyraził zgodę. 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/11/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 
Przestrzennego. 

 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
Po przegłosowaniu uchwał ws. składów komisji i przewodniczących komisji przystąpiono do 
głosowania nad kolejnymi uchwałami. 
 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że wynagrodzenie Burmistrza nie ulega zmianie, ale uchwała 

musi być podjęta w nowej kadencji. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/13/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/14/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/15/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany 

uchwały Nr 68/IX/2003 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07 sierpnia 2003 roku w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że zmiany w statutach sołectw dotyczą punktu kadencyjności 

Sołtysa i Rady Sołeckiej z 4 lat na 5 lat. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/16/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany 

uchwały XXXIX/267/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/17/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.  w sprawie 

określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i 

Gminy Koniecpol. 

 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 13 radnych 
Jestem przeciw - 1 
Wstrzymuję się – 0. 
 
Ad. 6   Interpelacje radnych. 
Nie zgłoszono. 
 
Ad 7.Wystąpienie zaproszonych gości. 
Nie było wystąpień zaproszonych gości. 
 
Ad 8. Zapytania i wolne wnioski. 
Radny Dariusz Saternus zadał pytanie ws. terminu licytacji byłego zakładu KZPP.  
W odpowiedzi Burmistrz Ryszard Suliga poinformował, że termin licytacji został 
przesunięty do 15 lutego 2019 r. na godzinę 9:00 z przyczyn formalnych. 
Radny Zbigniew Domoradzki – zgłosił zapytanie ws. działek wystawionych na sprzedaż na 
podstawie uchwały z 2013 roku. Radny zaproponował podjęcie takiej uchwały ponownie lub 
zgłoszenie do Komisji ws. zaopiniowania. W następnym pytaniu Radny Zbigniew 
Domoradzki podjął sprawę 20 ha gruntów na Koniawach, aby zmienić przeznaczenie działek 
z klasyfikacji rolnej na gospodarczą. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz stwierdziła, jeżeli uchwała jest dobrze podjęta i 
funkcjonuje to powinna zostać, ale można uchwałę przeanalizować i sprawdzić, czy pasuje do 
dzisiejszej rzeczywistości. 
Sołtys Stanisławic Roman Zygoń przypomniał, że na zebraniu wiejskim dotyczącym 
funduszu sołeckiego podjęto uchwałę ws. budowy placu zabawa i altanki. Na placu, gdzie ma 
być budowa znajduje się budynek, który zagraża bezpieczeństwu. Zobowiązano się na koszt 
gminy wyburzyć ten budynek. Sołtys zwrócił uwagę, aby w odpowiednim czasie dokonać 
usunięcia budynku, żeby nie stracić funduszu sołeckiego. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek potwierdził, że budynek nadaje się do rozbiórki i należy 
dokonać tego w 2019r. Do tego należy opracować stosowną dokumentację. Złożył 
zapewnienie, że fundusz solecki nie przepadnie. 
Radny Leszek Pluta nowy radny w tej kadencji zadał pytanie, czy budynek przeznaczony do 
rozbiórki znajduję się na terenie gminy czy należy do prywatnego właściciela. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że jest to teren gminy. 
Radny Dariusz Świerczyna – złożył zapytanie ws. drogi 786, na której ostatnio zdarzył się 
wypadek śmiertelny. Obiecywało nam województwo i powiat, że droga będzie w najbliższym 
czasie remontowana. Radny zwrócił się do Burmistrza o podanie informacji ws. tej drogi, 
która nie ma chodników, ścieżek rowerowych i stanowi niebezpieczeństwo dla 
użytkowników, o czym świadczy seria wypadków na tej drodze. 
Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że droga 786 jest drogą wojewódzką a jej utrzymanie 
należy do zadań powiatu. Zarządcą drogi 786 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.  
Informację mieliśmy, że jeszcze w tym roku rozpoczęta zostanie budowa drogi na odcinku 
Stary Koniecpol do ul. Górnej. Po ostatnim tragicznym wypadku zainteresowały się tym  
tematem media. Zarząd Dróg Wojewódzki poinformował, że rozpoczęły się prace ws. 
projektowania, które zakończą się w 2019 r. Burmistrz powiedział, że nie ma informacji czy 
będą fundusze na tę drogę. Na bieżąco w gminie są nanoszone uwagi i zgłoszenia 
mieszkańców, które przekazujemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pisma do Zarządu Dróg 
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Wojewódzkich były wielokrotnie wysyłane. W 2011 roku Burmistrz będąc radnym wtedy 
zwracał się z wnioskiem podpisanym przez mieszkańców o przebudowę tej drogi. Burmistrz 
Ryszard Suliga wyraził przekonanie, że działania gminy przyniosą oczekiwany rezultat. 
Niezrozumiałe jest to, że remont zaplanowany jest do ul. Górnej a nie do granic woj. 
świętokrzyskiego. Ilość kolizji na tej drodze jest duża. Burmistrz liczy na przebudowę drogi 
już w przyszłym roku.  
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek  powiedział, że naniesiono poprawki do projektu 
organizacji ruchu. Dokumentacja, jak powiedziano w telewizji powinna być zakończona do 
czerwca przyszłego roku. Liczymy na radną sejmiku Panią Beatę Kocik, która obiecała nam 
pomoc. W najbliższym czasie planowana jest wizyta naszych radnych powiatowych i 
Burmistrza ws. tej drogi. 
Radny Leszek Pokorski zwrócił uwagę na ul. Kościuszki, na której jest również duże 
natężenie ruchu. Nie ma drożnej zasuwy przy posesjach. Był wypadek TIR-a, który wjechał w 
budynek mieszkalny. Kierowcy jeżdżą z dużą prędkością, co stanowi zagrożenie w ruchu. Na 
tej ulicy również były wypadki śmiertelne i radny stwierdził, żeby zwrócić uwagę na 
natężenie ruchu na tej drodze. Powinna tu pomóc Policja. 
Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że ul. Kościuszki, która jest drogą wojewódzką ma 
wiele do życzenia. Powiadamialiśmy Komendę Miejską Policji Wydział Ruchu Drogowego o 
bezpieczeństwie na tej drodze. Były składane także interpelacje ws. oświetlenia. 
Radny Zbigniew Lamch zadał pytanie ws. przeznaczenia rolniczego czy innego gruntów na 
Koniawach. 
Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że Pan radny śledzi na bieżąco plan 
zagospodarowania przestrzennego i sposób dzierżawy. Radny wie, że w planie 
zagospodarowania przestrzennego może być wykorzystana dzierżawa. 
Radny Zbigniew Domoradzki zgłosił problem pęknięcia na ul. Włoszczowskiej i ul. 
Żeromskiego. 
Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski również podjął temat dużego natężenia ruchu w 
Luborczy co stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych. Zagrożenie stanowią TIR-y, jadące z 
dużą prędkością. Chodzi o przejście dla pieszych. W innych miejscach są światła, są pasy do 
przejścia przez drogi i to funkcjonuje. Radny zwrócił się do Burmistrza o jakiś apel w tej 
sprawie. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że temat drogi 786 jest na bieżąco 
omawiany. Liczymy, że ta droga zostanie przebudowana. 
Edward Sołtys Teresowa Pikos złożył podziękowania w imieniu mieszkańców sołectwa 
władzom Miasta i Gminy za wybudowanie drogi w Teresowie.  
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyraziła przekonanie, że Pan Burmistrz nie zapomni o 
drodze przy ul. Spółdzielczej w Łysinach. 
 
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Mieszkaniec Koniecpola W.Sz. zadał pytanie czyim pomysłem było przemeblowanie Sali 
Sesyjnej. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła odpowiedzi, że taki wygląd Sali jest w 
większości miast i gmin. I nie jest to podział na radę i pospólstwo jak stwierdził Pan W.Sz.  
Mieszkaniec Koniecpola W.Sz. powiedział, że I sesja miała charakter zebrania zamkniętego. 
Władze gminy i powiatu nie powitali mieszkańców, nie było ogłoszeń ws. posiedzenia sesji, 
Państwo radni nie głosowali za pomocą podniesienia ręki tylko przez urządzenia 
elektroniczne. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zapewniła Pana W.Sz. że głosowanie odbyło się 
prawidłowo, natomiast zwołania I sesji dokonał Komisarz Wyborczy i zgodnie z nowym 
statutem nie ma obowiązku wieszać ogłoszeń o sesji na wszystkich tablicach. Informacja 
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publikowana jest na BIP Urzędu, stronie Urzędu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i 
Gminy. 
Mieszkaniec Koniecpola W. Sz. zadał kolejne pytanie czy wymiana nawierzchni przed 
Biedronką jest wykonywana na koszt gminy. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że Gmina nie wykonuje tam żadnych 
inwestycji i nie jest to na pewno koszt gminy. 
Mieszkaniec Koniecpola W. Sz. zapytał, dlaczego na egzaminie gimnazjalnym był niski 
poziom nauczania. Pan W. Sz. powiedział, że stwierdza fakty i nie opowiada głupot. 
Radny Wojciech Skrobich powiedział, że opieranie się na czyimś tekście że ktoś nie zdążył 
przerobić materiału to jest pomówienie. Nie ma stwierdzenia, że ktoś czegoś nie przerobił. 
Pan nie ma zarejestrowanej działalności. 
Mieszkaniec Koniecpola W. Sz. powiedział, że uczy skutecznie. 
Radny Wojciech Skrobich stwierdził, że rozmowa dotyczy przepisów prawa, a Pan W. Sz. 
udziela korepetycji. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odpowiedziała Panu W. Sz. ze dyskusje uwłaczają 
obradom i  to nie powinno być przedmiotem sesji. 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia II 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 
Na koniec Burmistrz Ryszard Suliga i Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz złożyli życzenia 
świąteczne. 

 

 
 

 

                                      

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 15:45. 

 

 
 
 

 
                               


