
Protokół z III zwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej
28 grudnia 2018 r. godz. 10.00, Sala Sesyjna UMiG Koniecpol

 Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
 Obecni  według  załączonej  listy  obecności  -  15  radnych  (radny  Jacek  Swójnóg

nieobecny podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad).  

Proponowany porządek 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 MiG Koniecpol z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/18/2018 z  dnia 29 grudnia 2018 r.
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX/342/17  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

2. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/20/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

3. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/21/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata
2019-2030.

4. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/22/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

5. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/23/2018 z  dnia 28 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.

6. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/24/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 06
grudnia  2018  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  diet  dla  radnych  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu.

7. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/25/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
 w  sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do przyznania
pomocy  w  formie  zasiłku  celowego  w  postaci  świadczenia  pieniężnego
przeznaczonego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/26/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
poniesionych  przez  gminę  dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
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9. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/27/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  „Pomoc  Gminy
Koniecpol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

10. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/28/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

11. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/29/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2019
rok.

12. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/30/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa
na 2019 rok.

13. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/31/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów,  Budżetu,  Inicjatyw
Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2019 rok.

14. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/32/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Teresów.

15. Uchwała Rady Miejskiej  w Koniecpolu Nr III/33/2018 z  dnia 28 grudnia 2018 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 o wolontariacie na rok 2019.

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

Ad.1
Otwarcia  zwyczajnej  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz, witając Burmistrza MiG Koniecpol Ryszarda Suligę,  p.o.
Dyrektora Biura Gwidona Jelonka,  Skarbnika Monikę Starczewską,  Kierownika Referatu
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych Sebastiana  Musiała,  radcę  prawnego  Michała  Ladę,
wszystkich radnych, sołtysów i pozostałych uczestników spotkania.

Celem sprawdzenia  listy  obecności  (zał.  nr  1  do  protokołu)  radni  zalogowali  się
do  terminalu.  Po  sprawdzeniu  listy  obecności  stwierdzono,  że  w  sesji  uczestniczy  14
radnych, co stanowi kworum. Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz stwierdziła, że sesja jest
prawomocna  do  podejmowania  uchwał.  Poinformowała,  że  sesja  jest  nagrywana
i transmitowana.

Przed przedstawieniem porządku obrad sesji Burmistrz MiG Koniecpol pogratulował
i wręczył dyplom laureatowi konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół
gimnazjalnych – Filipowi Lorin. 

Ad.2
 Wszyscy  radni  głosowali  za  przyjęciem  przedstawionego  przez  Przewodniczącą
Anetę Chrzuszcz porządku obrad, nikt nie wniósł uwag.
Głosowanie imienne (zał. nr 2 do protokołu):
Jestem za – 13 radnych 
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Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Radny Jacek Swójnóg nieobecny podczas głosowania.

Ad. 3
Radni zapoznali się z protokołem z II sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu i nie zgłosili

żadnych uwag. 

Ad. 4
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie

z działalności w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 3).

Burmistrz  Ryszard  Suliga  powiedział  także  o  planowanych  na  rok  2019  r.
zadaniach. Najważniejsze z nich to przede wszystkim: remont drogi w Radoszewnicy, ul.
Kolejowej, prostowanie stanu prawnego dróg, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa
nowego  Przedszkola  nr  2,  pozyskiwanie  środków  finansowych  na  mieszkania  socjalne.
Podkreślił istotę właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Koniecpol, tak, aby
nigdy nie dopuścić do zapaści finansowej. 

Na końcu podziękował za współpracę Przewodniczącej Anecie Chrzuszcz, wszystkim
radnym poprzedniej i obecnej kadencji oraz pozostałym współpracownikom.

Objaśnienia do zmian w budżecie na rok 2018 r.:

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podała informację o tym, że radni przed sesją
zapoznali  się  przygotowanymi  projektami  uchwał.  Następnie  Skarbnik  Monika
Starczewska objaśniła z zmiany w budżecie.

Skarbnik  Monika  Starczewska przedstawiła  najważniejsze  zmiany  w zakresie
dochodów:
– dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 13 368, 59 zł, a dochody majątkowe
zmniejszone o kwotę 3 251 075,95 zł. Łącznie dochody po zmianach wynoszą razem 42
113 276,71 zł;
– zmniejszenie  wydatków  bieżących  o  kwotę  1  083  446,71  zł,  wydatków
majątkowych o 2 573 556,25 zł, reasumując wydatki wyniosą 48 519 445,11 zł. 
– przychody po  zmniejszeniu o  kwotę  419 295,60 zł  wynoszą 10 533 408,40 zł.

Skarbnik Monika Starczewska dodała, że powyższe zmiany zostały uwzględnione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030, a wskaźnik 243
został zachowany. 

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz poprosiła  radnych  o  zadawanie  pytań
dotyczących budżetu roku 2017. rak pytań. 

Ad. 5
Podjęcie uchwał:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
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w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX/342/17  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
do głosowania za jej przyjęciem.

Głosowanie imienne (załącznik nr 4 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

 
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
zmiany uchwały budżetowej nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
 do głosowania za jej przyjęciem.

Głosowanie imienne (załącznik nr 5 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  powiedziała,  że  na  posiedzeniu  komisji,  które
odbyły  się  dwa  tygodnie  wcześniej,  radni  przyjrzeli  się  planowanemu  na  rok  2019
budżetowi. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. 

Skarbnik Monika Starczewska poinformowała, ze poprawki do budżetu zgłoszone
na  posiedzeniu  komisji  13  grudnia  2018  r.  zostały  uwzględnione.  Wyjaśniła,  na  czym
polegały przesunięcia i zmiany w budżecie. 

Radny  Zbigniew  Domoradzki  zapytał,  co  to  za  dział,  w  którym  nastąpiło
zwiększenie.

Skarbnik  Monika  Starczewska odpowiedziała,  że  to  jest  dział  pn.  „Turystyka”,
a  dotyczy  to  budowy  dwóch  altan  przy  zalewie.  Wydatki  poniesione  zostały  w  roku
bieżącym, a dotacja na  to zadanie wpłynie  w roku przyszłym.  Kontynuując  omówienie
szczegółów  budżetu  Skarbnik  Monika  Starczewska  podała  informacje  o  przesunięciu
wydatków dot. sortowi śmieci z roku 2018 na rok 2019 oraz o przesunięciu emisji obligacji
na rok 2019 w kwocie 800 000 zł, ta kwota została przeznaczona na inwestycje. Po pytaniu
Radnego Zbigniewa Domoradzkiego, Skarbnik Monika Starczewska potwierdziła,  że ta
kwota będzie przeznaczona na remont i budowę dróg. Skarbnik  Monika  Starczewska
podsumowała planowany budżet na rok 2019 r.:
– Wydatki  łącznie (planowo) wyniosą 46 318 759,93 zł  (wydatki  bieżące 32 838
411,83 zł, wydatki majątkowe 13 480 348,10 zł).
– Dochody  na  rok  2019  r.  planowane  są  na  kwotę  43  602  970,27  zł  (dochody
bieżące 33 990 899,75 zł, dochody majątkowe 9 612 070,52 zł).
– Deficyt budżetowy na poziomie 2 715 789, 66 zł pokryty będzie emisją obligacji,
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którą  została  przesunięta  na  rok  2019  r.  oraz  pożyczką  z  WFOŚ  oraz  wolnymi
środkami.
– Art. 243 został spełniony, zmiany zostały uwzględnione w WPF.

Radny Zbigniew Domororadzki zapytał, „czy z Urzędu Miasta i Gminy nic się nie
zmienia?”  Skarbnik  Monika  Starczewska  odpowiedziała,  że  kwota  6  500  zł  zostaje
przeniesiona na wynagrodzenie z urzędu gminy na urzędy wojewódzkie (dotyczy 2018 r.).
Radny  Zbigniew  Domoradzki  zapytał,  jaka  kwota  jest  przeznaczona  na  straże  pożarne.
Skarbnik Monika Starczewska odpowiedziała: 313 000 zł (2019 r.).

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały,  zapytała  radnych
o wnioski dot. ww. uchwały i przystąpiono do głosowania za jej przyjęciem.

Głosowanie imienne (załącznik nr 6 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

Burmistrz Ryszard Suliga  podziękował Przewodniczącej i  Wiceprzewodniczącym
Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu,  Przewodniczącym  wszystkich  Komisji  Rady  Miejskiej,
Skarbnik  Monice  Starczewskiej,  Dyrektorowi  Gwidonowi  Jelonkowi,  kierownikom
referatów UMiG Koniecpol  za  ciężką  pracę  nad  budżetem na  2019 rok.  Powiedział,  że
„działania,  które  podejmiemy  w  roku  2019  roku  będą  miały  odzwierciedlenie  w  tym
budżecie”.

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Koniecpol  na  lata
2019-2030.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
do głosowania za jej przyjęciem.

Głosowanie imienne (załącznik nr 7 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

5)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  III/22/18  z  dnia  28  grudnia  2018  r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Skarbnik Monika Starczewska  omówiła szczegóły ww. uchwały: część pożyczki
w  wysokości  246  558,66  zł  zostaje  przesunięta  z  roku  2018  na  rok  2019  r.,  zostaje
zmniejszona kwota pożyczki na budowę kanalizacji  ul.  Żeromskiego – ul.  Chrząstowska
z kwoty 200 000 zł na kwotę 103 625, 38 zł. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz  poprosiła o zadawanie pytań dot. ww. uchwały,
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odczytała projekt i przystąpiono do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 8 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych  
Jestem przeciw – 0  
Wstrzymuję się – 0. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/23/18 z dnia 28 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.

Skarbnik Monika Starczewska wyjaśniła, że po przeliczeniu budżetu, okazało się,
że można przesunąć trzecią serię obligacji na rok 2019. 

Nikt nie zgłosił  uwag do ww. uchwały, w związku z czym Przewodnicząca Aneta
Chrzuszcz odczytała jej projekt  i przystąpiono do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 9 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 06 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz wyjaśniła,  że  zmiana  polega  na  zmniejszeniu
diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu do limitu obowiązującego radnych
gminnych.  Po  zmianie  wynosi  1340  zł.   Po  odczytaniu  projektu  uchwały,  przystąpiono
do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 10 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania
pomocy w formie zasiłku celowego w postaci świadczenia pieniężnego przeznaczonego
na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  rządowym  programem  „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz powitała  Kierownika  MGOPS  w  Koniecpolu
Edytę Wierzbińską,  która przygotowała ww. uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił  uwag.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania za jej przyjęciem.
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Głosowanie imienne (załącznik nr 11 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków za  świadczenia  z  pomocy  społecznej
w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
poniesionych  przez  gminę  dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
do głosowania za jej przyjęciem.

Głosowanie imienne (załącznik nr 12 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Koniecpol
w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  przedstawiła  projekt  ww.  uchwały,
przystąpiono do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 13 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 14 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/29/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2019 rok.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
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do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 15 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/30/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2019 rok.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 16 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/31/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji  Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu
Przestrzennego na 2019 rok.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały  i  przystąpiono
do głosowania.

Głosowanie imienne (załącznik nr 17 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/32/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
nadania statutu sołectwu Teresów.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała projekt uchwały. Powiedziała, że statut
sołectwa został poddany konsultacjom. Radny Leszek Pluta poprosił o odczytanie § 9. ww.
statutu,  dot.  podejmowania  uchwal  przez  zebrania  wiejskie.  Następnie  radni  przystąpili
do głosowania za przyjęciem uchwały. 

Głosowanie imienne (załącznik nr 18 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr III/32/18 z dnia 28 grudnia w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności
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pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz odczytała  projekt  uchwały.  Dodała,  że  są
zabezpieczone środki w wysokości 200 000 zł i  jest  to kwota wyższa niż w roku 2018.
Przystąpiono do głosowania za jej przyjęciem.

Głosowanie imienne (załącznik nr 19 do protokołu):
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw – 0
Wstrzymuję się – 0. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz  o godz. 11.20 zarządziła przerwę w obradach
sesji, które zostały wznowione o godz. 11.50.

Ad 6. 
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  poprosiła  radnych  o  zgłaszanie  pisemnych

interpelacji. Zgłoszono następujące interpelacje:
– radna Krystyna Dąbrowska złożyła interpelację dot. zmiany nadania nazwy ulicy

w kierunku ul. Koniecpolskiej w Radoszewnicy;
– radny Wojciech Skrobich złożył interpelację dot. siedziby Towarzystwa Przyjaciół

Koniecpola;
– radny  Wojciech  Skrobich złożył  interpelację  dot.  zorganizowania  szkoleń  dla

młodzieży, których celem będzie przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Burmistrz Ryszard Suliga  w kilku zdaniach odniósł się do złożonych interpelacji:
„Jeśli  chodzi  o  szkolenie,  to  takie  zlecenie  zostało  wystawione.  Mowa  jest  o  szkołach
gminnych i stowarzyszeniowych. Na temat dołączenia do szkoleń uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych  są  prowadzone  rozmowy  z  Radnym  Powiatu  Częstochowskiego
Gwidonem  Jelonkiem.  W  sprawie  siedziby  Towarzystwa  Przyjaciół  Koniecpola  –
Stowarzyszenie musi samo zmienić swój adres, natomiast dogodne miejsce przeznaczone
na nową siedzibę stowarzyszenia będzie poszukiwane.

Ad 7. 
Brak wystąpienia zaproszonych gości.

Ad 8.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  poprosiła  o  składania  zapytań  i  wolnych
wniosków.

Radny  Mateusz  Szymala zapytał,  czy  w  sprawie  dzikiego  wysypiska  śmieci
w sołectwie  Aleksandrów Gmina Koniecpol  podjęła  jakieś  działania  i  czy  można liczyć
na rozwiązanie tego problemu. 

Burmistrz  Ryszard  Suliga odpowiedział,  że  cała  dokumentacja  dot.  ochrony
środowiska związana z tą sprawa została przekazana sołtysowi wsi. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że dla mieszkańców wsi te działania
są niewystarczające, uważają, że problem dalej nie został rozwiązany. Zapytała, czy zostały
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wyczerpane już wszystkie sposoby na polepszenie sytuacji.
Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział,  że wszystkie służby, które mogą pomóc

zostały już poinformowanie.  To nie jest  teren Gminy Koniecpol.  Kiedy zostanie wydane
pozwolenie  na  interwencję  na  terenie  prywatnym,  to  wtedy  można  rozpocząć  działania,
zabezpieczając wcześniej środki finansowe na ten cel.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz zapytała,  czy  już  zostało  ustalone,  kto  jest
właścicielem terenu.

Burmistrz  Ryszard  Suliga odpowiedział,  że  służby  prowadzące  postępowanie
wyjaśniające poinformują Urząd Miasta i Gminy o tym i ta informacja zostanie przekazana
mieszkańcom. 

Radny Dariusz Saternus poprosił  w imieniu mieszkańców o budowę oświetlenia
nad nowym chodnikiem za blokami, na przykład lampami solarnymi. 

Dyrektor  Biura  Gwidon  Jelonek  odpowiedział,  że  lampy  solarne  w  okresie
zimowym nie do końca się sprawdzają, ale zostaną podjęte działania w celu rozwiązania
tego problemu.

Radny Leszek Pluta określił problem kamer przy przejeździe kolejowym, które „są
atrapą”.

Burmistrz  Ryszard  Suliga  odpowiedział,  że  zostało  już  zasugerowane  PKP
założenie kamer.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przekazała prośbę sołtys wsi Kuźnica Grodziska
dot.  interwencję  w  sprawie  nieprawidłowo  zaparkowanych  samochodów  naprzeciwko
Kościoła  pw.  św.  Michała  Archanioła.  Kolejne  zapytanie  dotyczyło  przeniesienie  placu
zabaw  na  teren  po  byłym  SKR  (Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych),  tak  by  nie  był
zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie sklepu, gdzie jest sprzedawany i spożywany alkohol. 

Dyrektor Gwidon Jelonek powiedział, że jeśli chodzi o parkowanie przed kościołem
niejednokrotnie poruszany temat, także w Starostwie Powiatowym. Powiedział, że: „Można
tam wstawić zakaz postoju, zadzwonić na policję, by interweniowała, jednak te działania są
niewystarczające. Jeśli będą takie sugestie, to zostanie tam wprowadzony zakaz postoju”.
W odpowiedzi na zapytanie dot. placu zabaw w Kuźnicy Grodziskiej, powiedział, że decyzję
o  zlokalizowaniu placu zabaw trzeba było podjęć  szybko,  żeby wykorzystać  przyznane
środki finansowe. Jest możliwość przeniesienia placu zabaw w przyszłości w inne miejsce,
naprzeciwko remizy OSP.  Nad przejęciem działki  po dawnym kole rolniczym trzeba się
zastanowić.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała o kwestii ustalenia własności „drogi
koło Pana Plicha” i o potrzebie omówienia tego z radnym Mateuszem Szymalą. 

Dyrektor  Gwidon  Jelonek   zaprosił  do  rozmowy  na  ten  temat  z  pracownikami
UMiG.

Radny  Andrzej  Kozak  odniósł  się  do  zapytań  dot.  działki  po  dawnym  kółku
rolniczym i poinformował, że sprawa została ponowiona i w nowym roku Zofia Margasińska
–  inspektor  UMiG  Koniecpol  złoży  zapytanie  do  Starostwa  Powiatowego  dotyczące
własności  tego  gruntu  i  warunków jego  przejęcia.  Wyraził  ubolewanie  z  powodu braku
współpracy z sołtys wsi Ewą Gutką. Jeśli  chodzi o plac zabaw, trzeba było wykorzystać
przyznane środki i decyzja o lokalizacji  musiała zapaść szybko, ale są plany przeniesienia
go w inne miejsce.

Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz poprosiła  radcę  prawnego  Michała  Ladę
o zabranie głosu w sprawie gruntów po dawnych kołach rolniczych. 

10



Radca  prawny  Michał  Lada  w  kilku  zdaniach  wyjaśnił  regulacje  prawne  dot.
przejścia gruntów po dawnych „SKR-ach”. Jeśli Skarb Państwa ureguluje tego typu sprawy,
to  Gmina  Koniecpol  będzie  sukcesywnie  występować  o  nabycie  takich  działek,
po  uprzednim  synchronizowaniu  tego  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego.
Podsumował  wystąpienie  stwierdzeniem,  że  „to Starostwo Powiatowe w imieniu  Skarbu
Państwa podejmuje takie decyzje”. 

Ad 9.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła sołtysów o zabranie głosu.
Sołtys  wsi  Teresów  Edward  Pikos zwrócił  się  o  wykonanie  pobocza  drogi

w Teresowie. 
Dyrektor Gwidon Jelonek poinformował o planach montażu studzienki rewizyjnej

i rur w najbliższym czasie.
 Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zapytała, czy ktoś z obecnych na sali sesyjnej

osób, chce zabrać głos. Nikt się nie zgłosił. 
Następnie  Burmistrz  Ryszard  Suliga,  Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  oraz

Dyrektor  Biura  Gwidon  Jelonek złożyli  wszystkim  uczestnikom  sesji  życzenia
noworoczne. 

Ad 10. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz o godz. 12.20 zamknęła obrady III zwyczajnej

Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Anna Zając-Włodarska
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