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Protokół Nr LV/2018 

z LV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 14 czerwca 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia LV 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, Dyrektor Miejskiej Przychodni Rejonowej Bożenę Dobrogoszcz-Sygit, Dyrektor 

Domu Kultury Arletę Olszewską-Lorin, Dyrekto MGOPS Edytę Wierzbińską,radnych, sołtysów i 

wszystkich obecnych.  

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wprowadzam zmiany do porządku obrad: projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta 

i Gminy Koniecpol. Kto za wprowadzeniem do porządku obrad tej uchwały? 

Za – 15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol.  

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – wynika to z przepisów ustawy, która zabrania sprzedaży alkoholu 

w miejscach publicznych. Uchwała zawiera zapis miejsc, na których odbywają się m.in. imprezy 

plenerowe  i w tych miejscach uchwała reguluje sprzedaż alkoholu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - proszę o głosowanie. 

Za -15 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – przedstawiam porządek obrad po zmianach: 

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. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2017 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

6. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 

2017. 

7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 

2017. 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol  

  z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca  2018 r.  w sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 

2017 rok 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca  2018 r.  w sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej 

Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2017 rok. 
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c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

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

lata 2018-2030. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca  2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

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

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca  2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr LIV/392/18 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.  

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu 

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

na II półrocze 2018 r. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2018 r. 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy komisji na Komisji Rewizyjnej  na II półrocze 2018 r. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu 

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

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

Miasta i Gminy Koniecpol. 

11.Wystąpienie zaproszonych gości. 

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad LV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 

Protokół z LIV sesji przyjęło 15 radnych. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załączona prezentacja stanowi załącznik do protokołu do pkt 4. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, przystępujemy do podjęcia uchwał. 

Ad. 5 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2017 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała pozytywną opinię RIO z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Ad. 6 Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium 

za rok 2017. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Sławomir Chrzuszcz odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej ws. udzielenia Burmistrzowi absolutorium. 

Ad. 7 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 8 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 

rok 2017. 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalność MGOPS w 

Koniecpolu, czy są jakieś uwagi. Dziękuję, wobec powyższego proszę o głosowanie. 

Za przyjęciem sprawozdania MGOPS  - 15 radnych. 

Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy 

Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są pytania bądź uwagi do tego sprawozdania. Proszę o 

głosowanie. 

Za przyjęciem sprawozdania  - 15 radnych. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/400/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.  w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Koniecpol za 2017 rok 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy do sprawozdań finansowych są zapytania? 

Radny Sławomir Chrzuszcz – pytanie kieruję do Pani dyrektor Miejskiej Przychodni Rejonowej: 

przychodnia ma niższe dochody, jakie podjęto działania w tym zakresie? 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – tak, w ubiegłym roku wyniki były niższe. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – patrzę z perspektywy całej kadencji. 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – w I kwartale 2018 roku wynik jest dodatni niż w I 

kwartale 2017 roku. Koszty są jeszcze większe związane z utrzymaniem sprzętu, który już się psuje. 

Będziemy szukali innych możliwość poza NFZ. 

Burmistrz Ryszard Suliga – czy występowała Pani Dyrektor do przychodni lekarskich na terenie 

gminy z korzystania rentgena? 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – występowaliśmy do przychodni z propozycją 

współpracy, ale bez efektu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – czy przychodnia jest przygotowana, aby każdy mieszkaniec ze 

skierowaniem mógł wykonać prześwietlenia? 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – tak. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – jaki koszt prześwietlenia klatki piersiowej? 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – od 20 do 30 zł ze skierowaniem od lekarza? 

Radny Przemysław Klita – czy tj. płatne? 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – jeżeli jest skierowanie od lekarza a nie ma podpisanej 

umowy z przychodnią to za rentgen trzeba zapłacić. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – z tego wynika, że nikt nie może skorzystać. 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – jeżeli należy do przychodni to może i z którą 

przychodnią jest podpisana umowa. Podmioty lecznicze są zabezpieczone w umowy i dlatego nie ma 

zainteresowania z naszą przychodnią. 

Radny Andrzej Kozak – czy na wszystkich urządzeniach można wykonać prywatnie zabiegi. 

Dyrektor MPR Bożena Dobrogoszcz-Sygit – tak można prywatnie ale ze skierowaniem od lekarza. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękujemy Pani Dyrektor przychodni. Przechodzimy do 

głosowania. 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/401/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2017 rok. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 
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c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/402/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok. 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz – po przedstawieniu pozytywnej 

opinii RIO ws. budżetu za ubiegły rok przystępujemy do głosowania nad uchwałą ws. udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze. Proszę o głosowanie. Dziękuję. 

Za przyjęciem uchwały było jednogłośnie 15 radnych, 0- przeciw, 0 – głosów wstrzymujących 

się. 

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz złożyła gratulacje za udzielone absolutorium. 

Przewodnicząca powiedziała, że w dniu 3. czerwca 2018 r., w Częstochowie Burmistrz Ryszard 

Suliga odebrał statuetkę za pierwsze miejsce w plebiscycie redakcji gazety „Życie Częstochowy  

i Powiatu”- „Najlepszy gospodarz gminy”. W związku z powyższym w imieniu zebranych złożyła 

podziękowania i gratulacje za zdobycie tego zaszczytnego tytułu. Przewodnicząca oddała głos 

Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze.  

Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję Radzie Miejskiej w Koniecpolu za udzielenie absolutorium. 

Dziękuję Sołtysom za współpracę, Panu Staroście, Pani Skarbnik, Pani Przewodniczącej, Zastępcy 

Burmistrza, oraz mieszkańcom. Dla nas wszystkich jest to duża praca. Każda uchwała jest 

przygotowywana, analizowana i zatwierdzona na sesji bądź nie przyjęta. Od tego roku nasz gmina nie 

jest już w programie naprawczym i dziękuję Państwu za ciężką pracę i wysiłek. 

Serdeczne podziękowania składam na ręce Pani Skarbnik, za owocną współpracę i pomoc  

w realizacji naszych celów. Na dzień dzisiejszy mamy prowadzonych 20 inwestycji. A udzielenie 

absolutorium jest tego dowodem. Dziękuję Państwu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, proszę Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Henryk Kasiura – w imieniu zarządu powiatu i swoim własnym chciałem Panu Burmistrzowi 

serdecznie podziękować. Utrzymać stabilność finansową gminy jest to nie lada wyczyn. Jak to 

Burmistrz powiedział, że Koniecpol nabiera rozpędu na mapie powiatu i województwa. Dziękuję Panu 

Burmistrzowi za owocną współpracę z powiatem częstochowski i życzę kolejnych sukcesów 

zawodowych. 

Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję Panie Starosto. 

Starosta Henryk Kasiura – w Stanisławicach poszerzyliśmy zakres przebudowy drogi o nakładkę 0,5 

metra. Zarząd powiatu przyjął 68 tys. zł na dofinansowanie ul. Klonowej (odwodnienie, chodnik, 

nawierzchnię). Będzie to zatwierdzone na sesji rady powiatu. 

W Okołowicach będzie frezowana droga od ul. Łanowej i tylko ten kawałek będzie wykonany. 

W Oblasach wykonaliśmy 470 mb drogi i położyliśmy asfalt. W tym roku chcemy podpisać duży 

projekt na Warsztaty Terapii Zajęciowej. W dzielnicy Magdasz przygotowaliśmy specyfikację na 



5 

 

konserwację tego obiektu. Przygotowujemy się do wykonania prac od ul. Łąkowej do ul. Górnej. W 

Teodorowie utwardzamy przepust. W Wąsoszu będzie czyszczony rów. Dziękuję 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są pytania do Pana Starosty? 

Radny Wojciech Machera – chodzi o zły stan chodnika na zjeździe w ul. Armii Krajowej. 

Starosta Henryk Kasiura – to jest ujęte w pakiecie tego projektu, czekamy na odpowiedź z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz – firma źle wykonała drogę od Soborzyc do Raczkowic. 

Starosta Henryk Kasiura – mamy 7 lat gwarancji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Panu Staroście, zarządzam przerwę 10 minut. 

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad kolejnymi projektami uchwał. 

 

 d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/403/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

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

Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zmiany w budżecie zostały omówione na posiedzeniu komisji. 

Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik Monika Starczewska –  

1. rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze  

 

zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych  

 

zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł - z tytułu konieczności odesłania tych dochodów do 

ŚUW  

 

2.  rozdział 85502 - świadczenia rodzinne , świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia  

 

zwiększenie dochodów o kwotę 8.500,00 zł - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych  

 

zwiększenie wydatków o kwotę 8.500,00 zł - z tytułu konieczności odesłania tych dochodów do 

ŚUW  

 

3. rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami  

 

zwiększenie wydatków w § 4610 koszty postępowania sądowego - 13.000,00 zł  

 

zwiększenie dochodów w § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 13.000,00 zł  

 

zwiększenie wydatków w § 4260 zakup energii - 10.000,00 zł  

 

4. rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

 

zwiększenie dochodów o kwotę 37.000,00 zł w § 020 - wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych  

 

5. rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.  

 

W związku z możliwością składania wniosków do LGR "Jurajska Ryba" o dofinansowanie, 

będziemy ubiegać się o dofinansowanie na 2 zadania związane z zagospodarowaniem terenu przy 

zbiorniku wodnym w Koniecpolu:  
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1. "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury 

turystycznej - budowa altany"  

 

2. "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany 

edukacyjnej"  

 

W związku z powyższym należy zabezpieczyć wydatki w kwocie 102.000,00 zł (w tym 30.000,00 

zł na zadanie nr 1 i 72.000,00 zł na zadanie nr 2), z tego 75.000,00 zł będzie finansowane dotacją z 

budżetu UE , a 27.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.  

 

Zatem plan dochodów należy zwiększyć o kwotę 75.000,00 zł. 

Wczoraj otrzymałam decyzję WŚ w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w dziale 852 na 

dodatki energetyczne (kwota 3,22 zł) w związku z tym oprócz zmian omówionych na komisji w dniu 

11 czerwca, zwiększamy dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 3,22 zł. Reszta zgodnie z 

ustaleniami na komisji. 

Burmistrz Ryszard Suliga – istnieje możliwość, że termomodernizację przedszkoli możemy wykonać 

w 2019 r. Szykuje się nabór wniosków i chcemy się przygotować w zakresie finansowym. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – proszę o nie przesuwanie tak dużej kwoty. Jeżeli zabraknie, to wtedy 

dołożymy. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jeżeli zabezpieczymy więcej środków to dobrze, natomiast jeżeli nam 

zabraknie to wtedy nie mamy co mówić o tym projekcie. W przypadku, gdy zostanie nam coś z tych 

środków to wtedy zdejmiemy tę kwotę. 

Skarbnik Monika Starczewska – zmiany w WPF odnoszą się do zmian w budżecie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są pytania? Proszę o głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/404/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

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

 

 Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/405/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr LIV/392/18 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – poprawka dotyczy literówki. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

g)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/406/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

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

Przestrzennego na II półrocze 2018 r. 

 

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

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/407/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

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

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych.  

 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/408/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. 
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Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LV/409/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie  

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

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/410/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

 

Za przyjęciem uchwały – 15 radnych. 

 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIV/411/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – uchwałę przyjmujemy w szybkim terminie, ponieważ w niedługim 

czasie rozpoczynają się imprezy plenerowe i musimy mieć wyznaczone miejsca do sprzedaży 

alkoholu. Potrzebna jest nam opinia i uwagi sołectw w tej sprawie. 

Radny Wojciech Skrobich – dlaczego wpisane jest miejsce gajówka na Załężu? Wiemy, że 

właścicielem jest nadleśnictwo i to ich powinniśmy zapytać o zgodę, a nie podejmować za nich 

decyzji. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – mieliśmy spotkanie ze stowarzyszeniami i to miejsce zostało 

wskazane. 

Radny Wojciech Skrobich – ale to nie jest nasz teren, czy projekt uchwały był opiniowany przez 

komisję alkoholową? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – nie, ale mamy mało czasu, bo już 23. czerwca będzie impreza 

plenerowa i musimy być przygotowani na zmiany w ustawie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Pan Radny ma rację nie będziemy wchodzić na nie swój teren. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – znowu uchwała na szybko podejmowana. 

Mecenas Michał Lada – zgodnie z nowelizacją ustawy np. alkohol powinien być podawany w remizie, 

jeżeli ma być spożywany na zewnątrz to wymagana jest do tego uchwała rady. Bez tej uchwały nie ma 

takiej możliwości i można narazić się na konsekwencję spożywania na zewnątrz tego miejsca. Tryb 

wydawanych zezwoleń zachowujemy, ale regulacje dotyczą tego, gdzie można spożyć ten alkohol. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – od kiedy nas to obliguje? 

Mecenas Michał Lada – ten przepis został wprowadzony niedawno. 

Radny Wojciech Skrobich – pytanie do Pani Magdaleny Bladziak, dlaczego w zapisie projektu 

uchwały jest gajówka? Czy było to ustalone z nadleśnictwem? 

Inspektor Magdalena Bladziak – lokalizację ustalałam z Domem Kultury, tam gdzie będą 

organizowane imprezy. Z nadleśnictwem nie było żadnych uzgodnień. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – wykreślamy ten zapis z projektu uchwały. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Ad. 12 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
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Udzielono odpowiedzi na dwie interpelacje z sesji nr LIV: Radnej Barbarze Krawczyk ws. usunięcia 

zarośli stanowiących zagrożenie z uwagi na brak widoczności w rejonie przejazdu kolejowego z ul. 

Żeromskiego na ul. Armii Krajowej w kierunku Włoszczowy; Radnemu Andrzejowi Kozakowi  ws. 

braku dojazdu do działek w rejonie rzeki Pilicy w Kuźnicy Grodziskiej. 

Ad. 13 Interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

Ad. 14 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Wojciech Skrobich – na ul. Kolejowej należałoby wykosić trawę. CIS miał użyć środku 

chemicznego, żeby chodnik nie zarastał trawą. 

Radny Mateusz Szymala – istnieje konieczność utwardzenia drogi z Rudnik w kierunku Pękowca, 

może być to kamień. 

Radny Dariusz Saternus – kamień należałoby wysypać na drogę przy garażach. 

Radny Andrzej Kozak – na drodze w Wólce jest dziura na dziurze, nikt w tym roku ich nie załatał. 

Radny Mateusz Szymala – proszę o zamontowanie dwóch lamp. 

Sołtys Okołowic Celina Zaremba – zgłaszam wykoszenie poboczy z Okołowic w kierunku Załęża. 

Burmistrz Ryszard Suliga – zlecono zadanie MPK. 

Radny Wojciech Machera – przydałby się remont parkingu przy targowisku. 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – zajmiemy się tym. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – od kiedy rozpocznie się budowa drogi na ul. 

Ogrodowej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – w tym roku. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos – ws. wykoszenia poboczy na Teresowie. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jak powiedziałem wcześniej zadanie zlecone MPK. 

Ad.9 Sprawy różne. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego nie było na tablicach ogłoszeń informacji ws. referendum ws. 

pałacu? 

Burmistrz Ryszard Suliga – to nie było referendum tylko debata społeczna. 

Pan Wojciech Szydłowski – postawił Pan Burmistrz przystanek na osiedlu, ale jest błędny zapis 

nazwy przystanków, inny niż na bilecie. 
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Burmistrz Ryszard Suliga – nie mamy ustalamy nazwy przystanków PKS. 

Pan Wojciech Szydłowski – kiedy będzie dokończony asfalt na ul. Ogrodowej do ul. Szkolnej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – wtedy, kiedy będą na to środki. 

Pan Wojciech Szydłowski – dlaczego musimy budować łącznik przy hali sportowej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – proszę Pana o napisanie wniosku o bezpodstawnym wykonaniu tego 

łącznika. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

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

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 16:25. 

 

 

 

 


