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Protokół Nr L/2018 

z L Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 25 stycznia 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia L zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, radnych, sołtysów i wszystkich 

obecnych.  

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy Państwo Radni zgłaszają zmiany do porządku obrad?  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wobec powyższego przedstawiam porządek obrad: 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na 

lata 2018-2030. 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki. 

d)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie 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 o przybliżonej powierzchni około 0,3420 ha. 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym 

Koniecpol oznaczonej nr ewidencyjny 5942 o  powierzchni 0,4560 ha. 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym 

Piaski oznaczonej nr ewidencyjnymi 194, 195, 235 o powierzchni 3,40 ha. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym 

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

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym 

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

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie  wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym 

Luborcza oznaczonej nr ewidencyjnym 572 o ogólnej powierzchni 1,44 ha. 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym 
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Piaski oznaczonej jako działki nr 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 294, 295 o powierzchni 3,37 

ha. 

l)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek 

niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr ewidencyjny 1507/38 i 

1509/39 w trybie przetargowym. 

m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli 

nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie komunalne. 

n) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży działki 

niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Polnej nr ewidencyjny 3717/2 o powierzchni 

0,1952 ha w trybie przetargowym. 

o) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia  "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 

2018 rok. 

p) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2018 rok. 

r)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXVIII/187/13 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

8. Wystąpienie zaproszonych gości. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Protokół z XLIX sesji przyjęło 15 radnych. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 4. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Burmistrza o podsumowanie działalności 

międzysesyjnej. 

Burmistrz Ryszard Suliga w załączonej prezentacji do protokołu przedstawił zakres prac od ostatniej 

sesji w grudniu 2017 r. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Szanowni Państwo udało nam się wyprowadzić gminę z programu 

naprawczego. Jest to duży sukces, bowiem gmina osiągnęła stabilizację finansową. W tej chwili 

jesteśmy na IV miejscu w województwie śląskim. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –Dziękuję Panu Burmistrzowi. 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/353/17 z dnia 25 stycznia 2018 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: 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę  

11.000,00 złotych w rozdziale 75495 § 6050 na rozbudowę monitoringu  miejskiego w Koniecpolu  

w celu zwiększenia wykrywalności sprawców, a tym samym zapobieganiu niszczenia mienia 

miejskiego, jak również zwiększenia bezpieczeństwa. O tę samą kwotę zmniejsza się wydatki w  

rozdziale 75023 "Administracja publiczna" § 4210 (wydatki rzeczowe). 
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W odniesieniu do zadania " Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej  

w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno -Kulturalnego" po stronie dochodów  

w rozdziale 92109 należy przenieść kwotę w wysokości 306.321,00 złotych z § 6207 na § 6209, gdyż 

ta część dofinansowania pochodzi z budżetu państwa (początkowo całość dofinansowania założona 

była z budżetu środków europejskich), analogicznie należy przenieść tę samą kwotę wydatków  

w rozdziale 92109 z § 6057 na §6059. 

W wieloletniej prognozie finansowej uaktualnia się plan wydatków o powyższą zmianę oraz do 

załącznika "Przedsięwzięcia" wprowadza się zadanie pod nazwą "Utworzenie systemu monitoringu 

miejskiego w Koniecpolu" o  łącznych nakładach w roku 2017 - 12.999,99 zł oraz nakładach w roku 

2018 - 11.000,00 złotych. 

Radny Przemysław Klita – jak będzie oprocentowana pożyczka? 

Skarbnik Monika Starczewska – oprocentowanie zależy od stopy weksli, nie może być mniejsza niż 3 

%., tj. (1,78%). 

Radny Przemysław Klita – jakie są warunki umarzania. 

Skarbnik Monika Starczewska – możliwość umorzenia to 40 %, jeżeli pożyczka jest w terminie 

spłacana, a wydatki są przeznaczone na ochronę środowiska. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – proszę o wyjaśnienie wydatków na monitoring. 

Burmistrz Ryszard Suliga – monitoring ma objąć Rynek, urząd miasta, stadion sportowy, następnie  

w szkołach, czyli obiektach użyteczności publicznej. 

Radny Dariusz Świerczyna – czy w Rynku jest założony monitoring w całym terenie, czy może być 

zainstalowany online? 

Burmistrz Ryszard Suliga – tak oczywiście, będziemy prowadzić rozmowy ws. łączy internetowych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mamy stały monitoring 

szkoły i jest przydatny. 

Pan Dariusz Belka – może mieszkańcy nie są zainteresowani, aby ktoś ich nagrywał i obserwował. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – udzielę Panu głosu później. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/354/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Koniecpol na lata 2018-2030. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki. 

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 L/356/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Radni zapoznali się z projektem na posiedzeniu komisji. Proszę  

o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

              



4 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/357/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie 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 o przybliżonej powierzchni 

około 0,3420 ha 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – przystępujemy do podjęcia uchwał, które zostały przez Nadzór 

Prawny w Katowicach uchylone, ze względu na zapis określający okres dzierżawy. 
 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/358/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 

ewidencyjnym Koniecpol oznaczonej nr ewidencyjny 5942 o  powierzchni 0,4560 ha. 

 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/359/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody  na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 

ewidencyjnym Piaski oznaczonej nr ewidencyjnymi 194, 195, 235 o powierzchni 3,40 ha. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy była przedstawiona oferta sprzedaży tych działek? 

Radny Jacek Swojnóg – tak, były złożone zapytania bezpośrednie, ale zakupem osoby nie są 

zainteresowane. 

Radny Zbigniew Domoradzki – powinniśmy sprzedawać te tereny, a pieniądze można przeznaczyć na 

drogi. 

 

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

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/360/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 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 – 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/361/18  z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 

ewidencyjnym Okołowice oznaczonej jako działka nr 834/4 o powierzchni 0,2150 ha. 

 

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

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/362/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 

ewidencyjnym Luborcza oznaczonej nr ewidencyjnym 572 o ogólnej powierzchni 1,44 ha. 

 

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/363/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 
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ewidencyjnym Piaski oznaczonej jako działki nr 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 294, 295  

o powierzchni 3,37 ha. 

 

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

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/364/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr 

ewidencyjny 1507/38 i 1509/39 w trybie przetargowym. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – sprzedajemy teren za targowiskiem. 

Radny Zbigniew Lamch – to jest od ul. Słowackiego? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – tak. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/365/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy jako mienie 

komunalne. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła uzasadnienie do powyższej uchwały: W związku  

z prowadzonym postępowaniem zainicjowanym wnioskiem Burmistrza z dnia 19.10.2017 Nr 

BIOŚ.NM.1.53.2017 Wojewoda Śląski pismem z dnia 22 grudnia 2017 r wniósł o przedstawienie 

dokumentów w tym uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody na nabycie przedmiotowych 

działek do gminnego zasobu nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej w tym stanie rzeczy 

podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/366/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Polnej nr ewidencyjny 

3717/2 o powierzchni 0,1952 ha w trybie przetargowym. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/367/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia  "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 

2018 rok. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/368/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2018 rok. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr L/369/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXVIII/187/13 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących  

w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wracamy do stawek wprowadzonych przed wejściem programu 

naprawczego gminy 
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Burmistrz Ryszard Suliga – wydatki dwukrotnie wzrastają. Musimy przyjąć stawki takie, na które nas 

stać. 

Radny Zbigniew Lamch – zmieniła się ustawa o płacy minimalnej. 

Radny Zbigniew Domoradzki – ekwiwalent od 1,175 przeciętnego wynagrodzenia do 24 zł nie wyższy. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

Ad. 6 Interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

Ad. 7  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła odpowiedzi na ostatnie interpelacje. 

Ad. 8 Nie było wystąpień zaproszonych gości. 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. 

Burmistrz Ryszard Suliga – z dniem 01 stycznia 2018 r. zakład energetyczny Tauron powołał spółkę 

do oświetlenia ulicznego w gminach. Na początku roku zostali powołani pracownicy do realizacji tego 

zadania. Po podpisaniu umowy tam, gdzie jest możliwe będą usuwane awarie oświetlenia. Natomiast 

tam, gdzie brakuje będziemy dokładać sieci energetycznej. 

Radny Wojciech Machera – czy dobudowa do ul. Żeromskiego jest planowana? 

Burmistrz Ryszard Suliga – tak i mamy zabezpieczenie w budżecie. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy powołanie nowej spółki wniesie pozytywną zmianę i będą tańsze 

rachunki? 

Zastępca Burmistrza Gwidon Jelonek – koszty nie ulegną zmianie, ale ułatwi nam to funkcjonowanie  

i przyspieszy działania. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy nowe lapy będą ledowe? 

Burmistrz Ryszard Suliga – tam, gdzie budujemy nowe oświetlenie to będą instalowane lampy 

ledowe, natomiast tam gdzie uzupełniamy to staramy się dopasowywać. Jest to niewielka różnica  

w kosztach. Za założoną żarówkę nie płacimy, bo to jest w kosztach utrzymania oświetlenia. 

Radny Przemysław Klita – po wyjściu z programu naprawczego gminy będzie świeciła każda lampa? 

Panie Burmistrzu kiedy rozpocznie się I etap budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Magdasz. 

Obiecał Pan oddać inwestycję w 2017 r. Zwróciłem się również ostatnio, aby sesje Rady Miejskiej 

były nagrywane. 

Burmistrz Ryszard Suliga – lampy Panie Radny muszą być wszędzie. Kanalizację musimy robić po 

kolei i mieć zabezpieczone środki finansowe. W sprawie nagrywania są już przygotowania do 

nagrywania posiedzeń sesji, czekamy na wytyczne. 

Radny Przemysław Klita – odnośnie kanalizacji to nie tak, żebym sam dokonywał przesunięć  

w budżecie. Ja nie obiecywałem mieszkańcom, to Pan Burmistrz mówił o odcinku, który miał być 

wykonany. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jest Pan radnym i nie wie Pan, że radny to organ ustawodawczy i może 

Pan złożyć wniosek o przesunięcia w budżecie.  

Radny Mateusz Szymala – zgłaszam o lekką poprawę stanu drogi Rudniki-Kolonia, tj. podniesienie  

i utwardzenie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – będzie to zrobione. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy na ul. Chrząstowskiej będzie zrobiona droga? 

Burmistrz Ryszard Suliga – w urzędzie wojewódzkim jest to ujęte z rezerwy budżetowej. 
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Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – tam, gdzie otrzymujemy dofinansowanie staramy się realizować 

zadania. Nie jest możliwe w ciągu jednej kadencji wszystko zmienić, nasze starania są duże, ale 

zależy to też od wydatków. 

Radny Przemysław Klita – skoro się mieszkańcom składa obietnice to trzeba je realizować. 

Burmistrz Ryszard Suliga – na wszystko patrzymy realnie. 

Radny Zbigniew Lamch – zgłaszam temat blach na ul. Leśnej w Luborczy, aby je przykręcić. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – jutro się tym zajmiemy. 

Radna Barbara Krawczyk – proszę o zastanowienie się nad naprawą nawierzchni drogi przy 

skrzyżowaniu na ul. Górnej. 

Burmistrz Ryszard Suliga – w pierwszych dniach lutego wejdą koparki. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy wiadomo coś o środkach z PROW-u? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – w marcu jest termin składania wniosków. Możemy składać 

wnioski na ile dróg chcemy. Zlecamy dodatkowe drogi, krótkie odcinki. Jeżeli wnioski przejdą to 

będzie dobrze. Własny wkład to 63% i mam nadzieję, że nam wystarczy środków. 

Burmistrz Ryszard Suliga – bardzo dużo gmin rezygnuje z projektu, bo wpadają w zapaść finansową. 

Staramy się rozważnie podejść do tematu. 

Radny Andrzej Kozak – na przystanku w Kuźnicy Grodziskiej ławeczka już jest, a przydałoby się 

zadaszenie. Czy będzie przystanek opisany? 

Burmistrz Ryszard Suliga – czekamy na pogodę do wykonania tych prac. Każdy przystanek zostanie 

oznaczony. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zaczęły się prace na zmianami przystanków i ich położeniem. 

Kiedy przychylimy się do prośby osób wnioskujących? 

Z-ca Burmistrza – mam nadzieję, że do następnej sesji zdążymy. 

Radny Dariusz Świerczyna – kiedy będą postawione słupki na ul. Rynek, żeby właściciele 

samochodów nie parkowali na chodniku? 

Burmistrz Ryszard Suliga – pamiętam o sprawie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zapraszam Państwa Sołtysów do wypowiedzi. 

Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz – ja zgłaszam sprawę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Miało to wszystko szybko się rozpocząć. A co z rozbiórką sklepu, budynek popada w ruinę. 

Burmistrz Ryszard Suliga – ws. oczyszczalni czekamy na nabór wniosków. Natomiast sklep to nie jest 

budynek gminy, w miarę możliwości pomogliśmy. Możemy zastanowić się co zrobić dalej. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – jak jest szansa otrzymania szlaki na polne drogi? 

Burmistrz Ryszard Suliga – tam, gdzie nie ma zabudowań możemy pomyśleć o położeniu szlaki. 

Ad.10 Sprawy różne. 

Pan Dariusz Belka – rynek jest objęty monitoringiem i dobrze, ale należałoby powiesić tablicę 

informacyjną. 

Burmistrz Ryszard Suliga – tablica znajduje się przy wjeździe do Koniecpola i to wystarczy. 

Pan Dariusz Belka – w czasie prowadzonej kampanii wyborczej słyszałem, że sesje Rady Miejskiej 

będą transmitowane. Może rozpocznijmy od transmitowania sesji a następnie monitorujmy rynek. 

Należałoby zapytać wyborców, czy Kowalski chce obserwować dom Nowaka. Jest to przestrzeń 

publiczna, ale także i prywatna. Szybko idziemy z postępem ale powinniśmy się nad tym zastanowić. 

Burmistrz Ryszard Suliga – w pierwszej kolejności rozpatrujemy sprawę techniczną, a ze strony 

prawnej nie jest to zabronione. Na pewno nie może być monitorowana prywatna posesja. 
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Pan Dariusz Belka – chciałem zwrócić uwagę na uchwałę ws. rekultywacji wysypiska. Podjęliście 

Państwo decyzje, że gmina musi teren zrekultywować. Mamy wybór albo wyjmiemy odpady albo 

zasypujemy i przez okres 50 lat gmina będzie teren monitorować. 

Burmistrz Ryszard Suliga – wysypisko prawie 9 lat temu zostało zamknięte i to należy do obowiązku 

gminy. Tam, gdzie są śmieci będzie proces rekultywacji. 

Pan Dariusz Belka – na dzisiejszą sesję przyszedłem ws. programu profilaktyki alkoholowej. 

Zawiedziony jestem brakiem przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – tak były konsultacje, na które nikt nie przyszedł. 

Pan Dariusz Belka – przykro mi, że ten problem jest bagatelizowany. Ilość osób objęta programem 

jest niska. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – od tych spraw jest stosowna komisja. 

Pan Dariusz Belka – ja wiem, jakie są koszty. Problem jest w tym, że są alkoholicy, którymi trzeba się 

zająć. Wracając do mojej sprawy z poprzedniej sesji, obiecała Pani przewodnicząca zająć się moim 

wnioskiem o upamiętnienie osób zamordowanych podczas II wojny światowej przez Niemców. 

Robimy pochówek osób rozstrzelanych przez hitlerowców, a zapomina się o uszanowanie dużej liczby 

mieszkańców wywiezionych do obozu koncentracyjnego i tam zamordowanych. 

Radny Mateusz Szymala – jako doktorant podjęliśmy kroki w napisaniu pracy naukowej o tamtym 

wydarzeniu w dziejach naszego miasta. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – chciałem Pana zapewnić, że radni podejmują tematy na wcześniejszych 

komisjach i wiedzą nad czym głosują. 

Pan Dariusz Belka – dla Pana jest trudne stwierdzenie, że wyborcy coś chcą. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – Pan interpretuje temat na swój sposób. 

Pan Dariusz Belka – jestem wyborcą. 

Burmistrz Ryszard Suliga – cieszę się, że Pan Dariusz mówi o ważnych rzeczach. Jestem za tym, żeby 

takie fakty historyczne upamiętnić. Nasze rozmowy w pisaniu pracy doktoranckiej idą w dobrym 

kierunku. Pomników mamy dużo. Chcemy zrobić to dobrze. W sprawie wysypiska, gdybyśmy 

wydzierżawili teren to stracimy możliwość zbierania odpadów przez nasze MPK. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego w sezonie letnim nie byli zatrudnieni ratownicy wodni nad 

zalewem i czy będą zatrudnieni pracownicy lodowi w sezonie? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – najprawdopodobniej nie będzie ratowników nad nowym zalewem, 

zmieniły się przepisy i nie spełnimy wymogów. Chcemy zagospodarować teren przy zalewie i mamy 

przyznane 450 tys. zł ze stowarzyszenia. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – to nie jest kąpielisko. Nawet nie jest zrobiona droga dojazdowa. 
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Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – na dzień dzisiejszy czynimy starania, aby gmina się rozwijała. 

Pan Wojciech Szydłowski – Panie Burmistrzu w czasie kampanii wyborczej pod Marionem, 

zapewniał Pan że nie powoła zastępcy Burmistrza. A teraz już mamy drugiego wiceburmistrza. 

Burmistrz Ryszard Suliga – z uwagi na obowiązujący gminę program naprawczy stanowisko 

wiceburmistrza został podzielone na połowę etatu. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy należności były zakład KZPP wypłacił. Czy zakład jest sprzedany czy 

do kupienia? 

Burmistrz Ryszard Suliga – z tym zapytaniem proszę zwrócić się do sądu. Jak będziemy mieli 

potwierdzoną informację z sądu to będziemy wiedzieli. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – byliśmy na licytacji i licytacji podlegał 3 dział, zostało wpłacone 

wadium. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

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

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 16:35. 

 

 

 

 


