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Protokół Nr LIV/2018 

z LIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 16 maja 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia LIV zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, Starostę Częstochowskiego 

Henryka Kasiurę, Prezesa MPK Tomasza Górę, radnych, sołtysów i wszystkich obecnych  

i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – otrzymałam informację o zmianach w postanowieniu  

i wprowadzam zmiany do porządku obrad. Po przyjęciu protokołów z poprzedniej sesji Pan Starosta 

chciał zabrać głos. Kto z Państwa Radnych jest za?  

Za – 15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wprowadzam do porządku obrad sesji  4 dodatkowe uchwały. 

Sprawy zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji RM. Pierwsza ws. sprzedaży działki 

niezabudowanej położonej w miejscowości Rudniki stanowiącej własność gminy. Proszę o 

głosowanie. 

Za -15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – druga uchwała ws. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej 

położonej w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność gminy. 

Za -15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – trzecia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy dla nieruchomości położonej w Koniecpolu oznaczonej jako działka nr 

ewidencyjny 3015/2 o powierzchni 56,50 m² 

Za -15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – ostatnia uchwała jest ws. dzierżawy w trybie przetargowym. 

Proszę o głosowanie. 

Za – 3 radnych, Przeciw – 7, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wobec powyższego uchwała nie wchodzi do porządku obrad. 

Przedstawiam porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 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 16 maja 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 16 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. 
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d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków i opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy 

Koniecpol instrumentem płatniczym. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu 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/272/18 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.  

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2480/2. 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego  

w Koniecpolu. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu. 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Koniecpol. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie sprzedaży działki 

niezabudowanej położonej w miejscowości Rudniki stanowiącej własność gminy. 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie sprzedaży działki 

niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność gminy. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad LIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 

Protokół z LII sesji przyjęło 15 radnych. 

Protokół z LIII sesji przyjęło 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 4 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Henryk Kasiura – dziękuję Pani Przewodniczącej, Burmistrzowi, szanownej Radzie i 

sołtysom za udzielenie głosu. Przedstawiam informację o realizacji zadań własnych, albowiem 

jesteśmy w trakcie wyłaniania przetargów. Niestety od ubiegłego roku wzrosły koszty i są one wyższe 

o 30%. W ubiegłym roku przedstawiłem Państwu program realizacji zadań. Staramy się poprawiać 

komunikację na drogach i to uczyniliśmy od ul. Słowackiego w Koniecpolu do Grodziska, 

przebudowa drogi Stanisławice – Łabędź ciąg od Radoszewnicy do Raczkowic. Została położona 

masa bitumiczna oraz wybudowano chodniki  w Łabędziu i Stanisławicach (od kapliczki do zakrętu 

ulicy został poszerzony ciąg o 1,5 metra jezdni). Zjazdy będą utwardzane do każdej posesji. 

Wyłoniona firma ma ukończyć prace do końca czerwca. Koszt odcinka od ul. Słowackiego do 

Grodziska i Raczkowic to 24,5 miliona zł. Jest to odcinek komunikacyjny z trasą A1.  

Jesteśmy w trakcie rozmowy z firmą ws. poprawki gwarancyjnej na odcinku od ul. Łanowej w 

Okołowicach. 
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Kolejna sprawa to przebudowa ul. Klonowej, gdzie gmina wykonuje swoje zadania, a wykonawca w 

części realizuje zadania powiatu. Będzie potrzebne 668 tys. zł. Wykonawca chce do końca września 

tego roku zakończyć budowę do mostu na tzw. „Połyńskim”. Podpisujemy z Burmistrzem 

porozumienie, że to co wykonawca nie ma zapisane z gminą to zadanie zostanie wykonane ze strony 

powiatu jako koszt niekwalifikowany, który przekażemy gminie (odcinek 1,5 km). 

W Załężu uzupełnimy oznakowania poziome, poprawimy łuk przy posesji. 

W Teodorowie na przepuście będziemy utwardzać pobocze. Natomiast na dzielnicę Magdasz celem 

zagospodarowania terenu otrzymaliśmy 60 tys. zł. 

W ramach porozumienia z Burmistrzem na ul. Chrząstowskiej za Urzędem Miasta i Gminy 

przeprowadzimy rozbiórkę budynków, które zagrażają bezpieczeństwu. Burmistrz ogłosił przetarg na 

wykonanie zadania, powiat dokłada 10 tys. zł. 

Burmistrz wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. budowy chodnika od ul. Górnej do ul. 

Łąkowej i otrzymał negatywną odpowiedź. W ramach porozumienia gminy z powiatem 

wygospodarujemy z własnych środków zakup płyt, żeby było chociaż przejście do przystanku. 

Jest realizowany projekt na chodnik w Luborczy. Remonty cząstkowe wstępnie są zakończone, 

oznakowanie poziome będziemy robić do końca maja w Załężu, Kuźnicy Grodziskiej, Oblasach) 

W tej kadencji 2014-2018 wykonanie zadań to 24 mln zł. Dziękuję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała za wystąpienie starosty i zwróciła się do obecnych na 

sesji o zadawanie pytań. 

Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski – ponawiam problem nieprzykręconych blach na drodze. 

Starosta Henryk Kasiura – przyznaję Panu Sołtysowi rację, przepychanki z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich trwają cały rok. Firma, która wykonywała pracę ma rękojmię i do końca miesiąca ten 

problem mają załatwić. 

Radny Zbigniew Lamch – robiliśmy ocenę zagrożenia na tej drodze. Czy można cos zrobić na drodze 

na Kalenice? 

Starosta Henryk Kasiura – będę chciał rozmawiać z nadleśniczym o tej drodze, z tego co wiem 110 

metrów dogi w lesie jest własnością gminy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – przystępujemy do wystąpienia Pana Burmistrza z okresu 

międzysesyjnego. 

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 5. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, przystępujemy do podjęcia uchwał. 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/388/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska – W dotychczasowym planie budżetowym przewidziane mieliśmy 

1.319.400,00 zł rozchodów na rok 2018, w tym 1.219.400,00 zł spłata kredytów i pożyczek już 

zaciągniętych (wynikających z podpisanych umów) oraz 100.000,00 zł spłata kredytów 

zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2018. W trakcie układania harmonogramu emisji obligacji, 

wspólnie z doradcą doszliśmy do wniosku, że korzystniej będzie zmniejszyć kwotę emisji o 

100.000,00 zł i kwotę rozchodów o 100.000,00 zł.  Ponadto lepiej zwiększyć kwotę przychodów z 

wolnych środków do wartości 1.219.400,00 zł, a tym samym zmniejszyć kwotę przychodów z 

tytułu  pożyczek/emisji o 100.000,00 zł. Ponieważ po konsultacjach z WFOŚ okazało, się że nie 

pozyskamy kwoty 1.676 tys. zł pożyczki, zmniejszony został plan pożyczki z WFOŚ o 250.900,00 zł. 

Ostatecznie przychody pozostają  na poziomie przedstawionym na komisji w dniu 10 maja lecz 

zmienia się udział poszczególnych przychodów w następujący sposób:  

 

emisja obligacji  - 7.198.000,00 zł  

 

pożyczka WFOŚ - 1.425.504,00 zł  
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wolne środki - 1.219.400,00 zł  

 

tym samym nie emitujemy obligacji na spłatę historycznych zobowiązań i zmniejsza się ogólna kwota 

planowanego zadłużenia o 250.900,00 zł.  

Plan dochodów zwiększa się o następujące kwoty: 

dział 600 – 716.000,00 zł – w związku z otrzymaniem promesy (dotacja ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Zagacie-Stefanów-Luborcza) 

dział 700 – 813,00 zł – z tytułu dzierżawy placu podczas Majówki Koniecpolskiej 

dział 754 – 16.918,00 zł – z tytułu sprzedaży samochodów strażackich 

dział 921 – 31.580,85 zł – dofinansowanie z budżetu państwa do projektu „Rewitalizacja 

zdegradowanego budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej” 

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 13.731,00 w dziale 758 w związku z obniżeniem ostatecznej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanych dochodów wynosi – 48.966.153,73 zł 

Plan wydatków zwiększa się o następujące kwoty: 

dział 600 – 3.989.404,00 zł w tym 895.000,00 zł wydatki bieżące na remont drogi Zagacie-Stefanów-

Luborcza (promesa - 80% współfinansowane dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych oraz 3.094.404,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg i chodników (gmina będzie 

składać wnioski o możliwe do pozyskania refundacje na część tych wydatków) 

dział 630 – 2.500,00 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt pn. „Zagospodarowanie 

terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu ul. Armii Krajowej” 

dział 700 – 273.000,00 zł w tym 250.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę parkingu i chodnika 

przy Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu oraz 15.000,00 zł wydatki na wyburzanie 

zdegradowanych budynków za UMiG oraz 8.000,00 zł na opracowanie warunków zabudowy i decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

dział 750 – 261.162,00 w tym 200.000,00 zł wydatki inwestycyjne – parking za UMiG oraz 61.162,00 

zł wydatki bieżące, w tym: 5.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów 

BHP i 56.162,00 zł na zakup usług pozostałych (RODO, obligacje) 

dział 754 – 16.918,00 zł wydatki rzeczowe OSP (doposażenie ze środków uzyskanych ze sprzedanych 

samochodów) 

dział 801 – 422.520,00 zł w tym 95.000,00 zł wydatki inwestycyjne (monitoring SP1- 15.000,00 zł; 

wykonanie nawierzchni na drodze wewnętrznej i parkingu w SP 1 - 80.000,00 zł) oraz wydatki 

bieżące 327.520,00 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 

1.000,00 zł; wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach 419.970,00 zł i zmniejszenie wydatków 

bieżących w oświacie o 93.450,00 zł) 
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dział 852 – Pomoc Społeczna – 180.000,00 zł w tym 100.000,00 zł wynagrodzenia, 7.000,00 zł – 

świadczenia społeczne; 73.000,00 zł - zakup usług w DPSach) 

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.300,00 zł na wynagrodzenia w świetlicach 

szkolnych 

dział 855 – Rodzina - 67.000,00 zakup usług (rodziny zastępcze)  

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 387.000,00 zł w tym wydatki bieżące 

37.000,00 zł na usuwanie azbestu (wniosek do WFOŚiGW o refundację oraz wkład własny 

mieszkańców bez wkładu środków gminy) oraz wydatki majątkowe 350.000,00 zł na budowę 

oświetlenia za szkołą ponadgimnazjalną oraz ul. Ogrodowa i Szkolna) 

dział 921 – Domy i ośrodki kultury – 50.380,85 zł w tym 31.580,85 zł na zadanie pod nazwą 

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej” (z dotacji z budżetu 

państwa); 18.000,00 zł dotacja dla Domu Kultury na scenę plenerową; 800,00 zł na nagrody w 

konkursie „jazda na byle czym” organizowanym w trakcie Majówki Koniecpolskiej. 

Dział 926 – Kultura fizyczna – 28.300,00 zł w tym 13.300,00 zł wynagrodzenia ; 15.000,00 zł zakup 

energii. 

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanych wydatków wynosi – 57.589.657,73 zł 

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami po wprowadzonych zmianach 

stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 8.623.504,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. 

W budżecie Gminy Koniecpol na 2018 r. w zakresie planu przychodów i planu rozchodów ustala się 

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.842.904,00 zł  

1. z tytułu zaciąganych w 2018 roku pożyczek w wysokości 1.425.504,00 zł na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu. 

2. z tytułu emisji w 2018 roku papierów wartościowych o wartości 7.198.000,00 zł na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

3. z wolnych środków 1.219.400,00 zł. 

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.219.400,00 zł (spłata kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich) 

 

Radny Sławomir Chrzuszcz –  w dziale 700 kwota 8000 zł czego dotyczy? 

Skarbnik Monika Starczewska –  w związku z otrzymanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Zaplanowane było 5 tys. zł i kwota została wykorzystana. Są to środki na inwestycje 

wodociągowe. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – w dziale 750 kwota 56.162,00 zł na jakie cele? 

Skarbnik Monika Starczewska – w związku z wejściem przepisów RODO z dniem 25.05.2018 

zaistniała konieczność wynajęcia firmy. Łącznie będzie to 26 tys. zł (10 tys. zł na obsługę, 16 tys. to 

obligacje). Zostaje nam 30 tys. 162 zł. 
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Burmistrz Ryszard Suliga – od 25 maja wszystkie jednostki, które mają dostęp do danych osobowych 

muszą dostosować  się do przepisów unii europejskiej. Za nieprzestrzeganie tych przepisów nakładane 

są duże kary finansowe. 

Radny Zbigniew Domoradzki – czy do Domu Kultury będzie kupowana scena? 

Burmistrz Ryszard Suliga – z projektu dostaliśmy możliwość zakupu sceny i jest to wkład własny  

w projekcie. 

Radny Zbigniew Domoradzki – w dziale oświata wzrosły koszty, czy jest to związane z podwyżkami 

dla nauczycieli? 

Burmistrz Ryszard Suliga - gmina dostaje subwencję ale do niej musi dołożyć własne środki. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/389/18z dnia 16 maja 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. 

 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/390/18 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie emisji 

obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –  przed sesją mieliśmy spotkanie ws. obligacji, mam nadzieję że 

Państwo radni uzyskali wystarczające informacje na temat emisji. Proszę o głosowanie. 

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

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/391/18 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu 

Gminy Koniecpol instrumentem płatniczym. 

 

Radny Sławomir Chrzuszcz – przez kogo wnoszone opłaty? 

Skarbnik Monika Starczewska – przez mieszkańców. 

 
Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

e) Uchwała 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/272/18 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 

 

 Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/393/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2480/2. 
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Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/394/18 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w 

Koniecpolu. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/395/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych.  

 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/396/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniecpol. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/397/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie  

sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Rudniki stanowiącej własność 

gminy. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/398/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność 

gminy. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/399/18 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

   

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Udzielono odpowiedzi na trzy interpelacje z sesji nr LII: Radnemu Rafałowi Chojnackiemu ws. 

doświetlenia odcinka chodnika między ul. Mickiewicza, ul Konopnicką a ul. Rynek. Radnemu 

Wojciechowi Skrobichowi  ws. kosztów ogrzewania budynku biblioteki obok SP 1 czy są zwracane 

szkole i czy jest możliwy zakup monitoringu dla SP nr 1 oraz ws. budżetu szkół prowadzonych przez 

Gminę czy został wykorzystany w 2017 r. 

Radna Barbara Krawczyk złożyła interpelacje ws. usunięcia zarośli przy ul. Armii Krajowej oraz 

Radny Andrzej Kozak ws. braku drogi dojazdowej do działek znajdujących się nad Pilicą. 
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Burmistrz Ryszard Suliga – nie mamy prawa zmusić właściciela posesji, aby część swojej działki 

przeznaczył na drogę dojazdową. Rozważamy możliwość zaproszenia mieszkańców tych działek, aby 

przedstawić Radzie Miejskiej ewentualnie za ile użyczenie drogi wjazdowej. 

Radny Andrzej Kozak – uważam, że dobrze byłoby żeby mieszkańcy wyrazili zgodę. 

Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. 

Radna Agnieszka Bożek – zgłaszam wniosek ws. wykoszenia poboczy w naszym sołectwie oraz 

wysypanie szlaki lub kamienia na drodze od Kuźnicy Wąsowskiej w stronę Kuczkowa. I co z naszym 

wodociągiem? 

Radny Dariusz Świerczyna -  19 kwietnia zadałem pytanie ws. obcięcia drzew lipy. Ludzie wnoszą 

skargi  i wiem że na te czynności już jest za późno. Druga sprawa to parkowanie na ul. Mickiewicza 

koło Wafelka, są skargi rodziców dzieci w tej sprawie. Można by dawać pouczenia kierowcom, żeby 

nie zastawiali chodnika. 

Radny Zbigniew Domoradzki – w inwestycjach jest plac zabaw, czy można przy Przedszkolu nr 2 

usytuować znaki drogowe. Czy przedszkole ma szanse na jakiś remont? 

Z-ca burmistrza Gwidon Jelonek – tak, są plany. 

Radny Przemysław Klita – ja zgłaszam sprawę wyrównania dróg gminnych po zimie w dzielnicy 

Magdasz. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – będzie to zrobione. 

Radny Dariusz Saternus – zwracam się ws. utrzymania porządku przy sklepie Żabka, ponieważ 

młodzież zachowuje się niestosownie. Gmina może wystąpiłaby do Policji z pismem w tej sprawie. 

Na ul. Zamkowej naprzeciwko byłego zakładu ktoś nawiózł gruz i złożył go na nie swojej działce. 

Należy coś zrobić, aby to uprzątnąć. 

Burmistrz Ryszard Suliga – ws. sklepu Żabka patrole policji wypisały już dużo ilość mandatów. Jeżeli 

będzie tak dalej, to cofniemy koncesję. 

Radny Wojciech Machera – prośba o zjazd koło przejścia przy PKP, bowiem jego stan jest fatalny. 

Burmistrz Ryszard Suliga – starostwo wchodzi na szczątkowe remonty m.in. chodnika. 

Radny Mateusz Szymala – proszę o monitorowanie drogi w moich stronach w związku z inwestycją 

wodociągową, tzn. chodzi o uszkodzenia po robotach, które stanowią zagrożenie. 

Z-ca burmistrza Gwidon Jelonek – mamy na to 5 lat gwarancji. 

Mecenas Michał Lada – mamy zabezpieczenie stanu wykonania oraz wad i usterek. 

Sołtys Łysakowa Janusz Pośpiech – zgłaszam wniosek ws. lamp. Mieszkańcy zwrócili się z pismem 

do gminy. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – będzie odpowiedź. 

Sołtys Łysakowa Janusz Pośpiech – czy można nawieźć kamień na dziury w drodze? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – tak. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos –  ws. szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, że sołtysi maja się 

tym zająć. Druga sprawa dotyczy okręgów, nie widziałem, że można było się odwołać w ciągu 5 dni. 

Nawet byłem u Komisarza Wyborczego, ale już było za późno. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz  - w uchwale był zapis o terminie odwołania się do Komisarza 

Wyborczego. Temat był analizowany, mieliśmy kilka spotkań i taki projekt został przedłożony. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – chodzi mi o sesję nadzwyczajną 19 kwietnia, Pani Przewodnicząca 

zadała mi pytanie, dlaczego na nią przyszedłem? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Panie Sołtysie sesja trwała krótko, a Pan wszedł na spotkanie 

komisji. Zadałam Panu pytanie, czy Pana zaprosił przewodniczący jednej z komisji? 

Mecenas Michał Lada – sprawa szacowania szkód wyrządzonych przez dziki jest problemem w całej 

Polsce, od kiedy ustawodawca wprowadził zapis, że do składu komisji wchodzi przedstawiciel organu 

wykonawczego, czyli sołtys. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – nikt sołtysów nie pyta o zdanie. 
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Mecenas Michał Lada – to prawda, ale nie ma prawnych możliwości przymuszania sołtysa do 

wykonywania tych czynności. Jeżeli sołtys odmówi, to przedstawiciel rady sołeckiej jest powołany do 

tej komisji. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – na sołtysa można nakładać wszystko, to co im się nie 

podoba. 

Mecenas Michał Lada – taki obowiązek zgotował ustawodawca. 

Burmistrz Ryszard Suliga – ile razy sołtys uczestniczył w oględzinach? 

Sołtys Okołowic Celina Zaremba – dwa razy. 

Sołtys Zagacia Joanna Nowak i Sołtys Wólki Andrzej Kozak – także dwa razy. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – sołtysi narzekają, ale to Państwa wybierali ludzie na to stanowisko. 

Sołtys Okołowic Celina Zaremba – dlaczego ja zbieram podatki, a nie mam wglądu do nakazu, bo 

ochrona danych osobowych? 

Mecenas Michał Lada – sołtysi dostają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, a nie do 

wiedzy o informacji podatkowej. 

Radny Andrzej Kozak – żeby szacować straty powinniśmy przejść szkolenie. 

Mecenas Michał Lada – ustawa jest niedoprecyzowana, bo nie ma rozporządzenia ws. wzorów 

druków. To z inicjatywy pracownika urzędu otrzymaliście przygotowane wzory. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – może gmina pośredniczyłaby z kołem łowieckim w ujednoliceniu 

wymaganych druków? 

Burmistrz Ryszard Suliga – rozpatrzymy możliwość spotkania sołtysów i kół łowieckich odnośnie 

szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę. 

Radny Dariusz Świerczyna – ustawodawca narzucił obowiązki na sołtysa, po stronie myśliwych jest 

zatwierdzenie protokołu. 

Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski – zwracam się z problemem na Kalenicach, są tam dwa 

zabudowania, a wokół nich wykopane doły i ciężko jest dojechać po lewej stornie w kierunku 

Borowców. 

Radny Zbigniew Lamch – duże ciągniki rozjeżdżały ten teren. 

Sołtys Piaski-Pękowiec Artur Cegieła – z Pękowca w kierunku szkoły jest rozkopana droga po 

przeprowadzonych tam robotach. 

Ad.9 Sprawy różne. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego Pan Burmistrz w godzinach przyjęć musi organizować 

spotkania? 

Burmistrz Ryszard Suliga – Pan przyszedł raz z zapytaniem czy jestem. W tym momencie miałem 

rozmowę. Pani sekretarka zwróciła się aby Pan zaczekał. Ale Panu się spieszyło. 

Pan Wojciech Szydłowski – nie mogłem doczekać się na rozmowę z Panem. 

Burmistrz Ryszard Suliga – proszę o kolejne pytania. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy Pan nagrywa rozmowy z mieszkańcami? 

Burmistrz Ryszard Suliga – nie nagrywam. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy Pan Szydłowski ma jakieś istotne pytania? 

Pan Wojciech Szydłowski – ile kosztował podatników prezent dla Pani Sekretarz? 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w gminie nie ma Pani Sekretarz. Proszę na sesji rady Gminy nie 

tworzyć nieprawdziwych historii na temat prezentów czy innych zdarzeń, jakie nie miały miejsca. 

Może Pan złożyć swoje zapytanie na piśmie, jeśli uważa Pan, że doszło do nieprawidłowości  

w jakiejkolwiek sprawie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

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

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 16:50. 

 

 

 

 


