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Protokół z nadzwyczajnej LVI Sesji Rady Miejskiej 

9 lipca 2018 r. godz. 14.30, Sala Ślubów UMiG Koniecpol 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych  

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 

• Uchwała nr LVI/412/18  

• Uchwała nr LVI/41318 

• Uchwała nr LVI/414/18 

• Uchwała nr LVI/415/18 

• Uchwała nr LVI/416/18 

4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej LVI Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

 

Ad. 1  

 Otwarcia nadzwyczajnej sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz, witając Burmistrza Ryszarda Suligę, Skarbnika Monikę 

Starczewską, Radcę Prawnego Michała Ladę oraz radnych Rady Miejskiej. Stwierdziła, 

iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.  

Ad.2 

  Przyjęcie porządku obrad sesji. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem 

przedstawionego przez przewodniczącą Anetę Chrzuszcz porządku obrad.  

  

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: - Pani Skarbnik  omówi zmiany w wydatkach 

 i w budżecie. 

  

 Skarbnik M. Starczewska: w związku z podpisaniem umowy na termomodernizację 

Zespołu Szkół nr 2, musimy poprawić strukturę dochodów i wydatków, ponieważ 

w pierwotnym wniosku kwota dofinansowania wynosiła ponad 2,5 mln złotych z UE, 

a we wniosku końcowym, który był składany 2 lipca 2018 r. ta kwota wynosiła 2 258 510, 

35 zł. Powstaje nam tym samym 262 600, 87 zł różnicy – o taką kwotę mniejsze będą 

dochody majątkowe. Ponieważ wysokość całego projektu nie ulega zmianie, wówczas 

zmienia się też struktura wydatków i zwiększone są wydatki własne. Żeby zachować 

równowagę budżetową, musimy zmniejszyć inne wydatki – o tę kwotę 262 600, 87 zł. 

I proponujemy zlikwidować inwestycję pt. budowa parkingu przy ośrodku zdrowia - kwota 

250 000 zł, natomiast te brakujące 12 600, 87 zł z budowy parkingu przy UMiG.  

 

 Burmistrz R. Suliga: - Szanowni Państwo, może ja jeszcze coś dopowiem na ten 

temat, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Ta zmiana, o której powiedziała Pani Skarbnik, jest 

z powodu podpisania umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, którą ja jutro 

podpisuję w Katowicach, to jest umowa wstępna. Po przetargu i złożeniu dokumentacji 
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przez firmę, te wydatki są dużo mniejsze i ta kwota, która została zwiększona jako wkład 

własny do tego projektu, zostanie praktycznie oddana, ze względu na dużo mniejszą cenę 

zawartą w ofercie na realizację tej inwestycji. Różnica jest związana z kosztami instalacji 

elektrycznej, ponieważ Urząd Marszałkowski stwierdził, że pompy oczywiście tak, 

natomiast inna instalacja nie podlega dofinansowaniu. Wszystko będzie omówione 

na następnej sesji.  

 

 Radny S. Chrzuszcz: Czyli chodzi o przyłącze energetyczne? 

 

 Burmistrz R. Suliga: Tak, tylko , że w tej chwili nie jest to koszt kwalifikowany. 

Do podpisania umowy musimy mieć to zabezpieczone.  

 

 Skarbnik M. Starczewska: Mamy zabezpieczone te środki, tylko w innej strukturze. 

 

 Burmistrz R. Suliga: Jutro jadę do Marszałka podpisać tę umowę, a w środę jest 

podpisanie umowy z wykonawcą, tak by jak najszybciej zacząć realizację tego zadania. 

 

 Skarbnik M. Starczewska: To jest zmiana w klasyfikacji budżetowej. I zwiększamy 

jeszcze dochody bieżące z tytułu wpływu dochodu z podatku dochodowego o 23 000 zł. 

Kwota będzie rozdysponowana w ten sposób, że 10 000 zł przeznaczymy na remonty w 

Szkole Podstawowej nr 1, o 12 000 zł zwiększymy wydatki na eksploatację i konserwację 

słupów oświetleniowych, 1000 zł na zakup paliwa do kosiarki, jest to konieczne w związku 

z tym, że pełnimy obowiązek wykaszania trawy m.in. nad zalewem. I kierownik Marta 

Młyńska-Klimas zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie 40 000 zł na usuwanie azbestu, 

to będzie refundowane z WFOŚ-u, tak więc we wrześnie będziemy zwiększać dochody 

 z tego tytułu, a póki co musimy to zabezpieczyć z własnych środków. Proponujemy 

zabezpieczyć kwotę 3000 na usunięcie tego azbestu, który jest za urzędem. Łącznie to jest 

43 000 zł. Zmniejszamy wydatki na parking przy urzędzie. Zmiany w budżecie przełożone 

do WPF-u – zmniejszamy dochody łącznie o 239 600, 87 zł, to jest zmniejszenie dochodów 

majątkowych 305 600,87 zł,  natomiast zwiększenie wydatków bieżących o 66 000 zł. 

Spełniamy warunki zgodne z art. 233. Nie były to duże zmiany. 

 

 Radny Z. Lamch: Czy nie będziemy robić parkingu? 

 

 Burmistrz R. Suliga: Doszliśmy do wniosku, że utwardzimy parking po podpisaniu 

porozumienia ze Starostwem Powiatowym, bo nie tylko my będziemy z niego korzystali. 

My wyburzyliśmy budynki, uporządkowaliśmy teren, usuwamy azbest, a wspólnie 

utwardzimy.  

 

 Radny S. Chrzuszcz: Czy usuwanie tego azbestu jest refundowane? 

 

 Burmistrz R. Suliga: Tak, to jest refundowane z projektu.  

 

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: Czy jeszcze jakieś pytania? 

 

 Radny Z. Lamch: Mam pytanie o przekazanie gruntów pod chodnik. 
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 Burmistrz R. Suliga: Na użytkowanie wieczyste musi być wyrażenie zgody przez 

radnych ze względu na opłaty. To jest grunt, który niebawem przejdzie na własność, 

ponieważ zmienia się prawo o użytkowaniu wieczystym. 

 

 Radny W. Machera: Czy to jest okres przejściowy czy będą podejmowane kolejne 

uchwały o wieczyste użytkowanie?  

 

 Radca Prawny M. Lada: Prawo użytkowania wieczystego nadal jest przedmiotem 

obrotu i można to prawo zbywać, natomiast każdy właściciel będzie mógł występować 

z wnioskiem o przekształcenie. 

 

 Radny Z. Lamch: Czy będą opłaty za to przekształcenie? 

 

 Radca Prawny M. Lada: Jeżeli Gmina występuje o przekształcenie, to będą opłaty 

na rzecz Skarbu Państwa. Może wystąpimy o przekazanie tego terenu.  

 

 Radny Z. Domoradzki: Czy obligacje są uruchomione? 

 

 Skarbnik M. Starczewska: Jeszcze nie, czekamy na odpowiedź z Minerstwa 

Finansów. 

 

 Burmistrz R. Suliga: Dopóki mamy pożyczkę z Budżetu Państwa, musi być zgoda 

Ministerstwa Finansów. Jest to wszystko przeanalizowane, byliśmy z Panią Skarbnik 

w Ministerstwie Finansów i są zadowoleni z Gminy Koniecpol.  

 

 Radny P. Klita: Ta pożyczka, którą spłacamy będzie zamieniona na te obligacje 

między innymi? 

 

 Burmistrz R. Suliga: Nie, nie braliśmy na to na razie pożyczki, bo czekamy. Jeśli 

wyliczymy, że to nam się nie kalkuluje, to lepiej wziąć obligacje i spłacić.  

 

 Radny P. Klita: Czyli bierzemy pożyczkę z budżetu Państwa, ale dysponujemy 

obligacjami z mniejszym oprocentowaniem? 

 

 Burmistrz R. Suliga: Weźmiemy mniej – tyle, ile nam potrzeba jako wkład własny 

do środków unijnych. Ministerstwo pozwala na obligacje tylko tam, gdzie jest 

dofinansowanie. Na razie nam się kalkuluje w ten sposób. 

 

Ad. 3. 

 Następnie Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała poszczególne projekty 

uchwał 

i przeprowadziła głosowanie za ich przyjęciem. 

 

 

1. Uchwała nr LVI/412/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej z dnia 
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28 grudnia 2017 r. nr XLIX/340/17. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

2. Uchwała nr LVI/413/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 

2018-2030.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 

3. Uchwała nr LVI/414/18 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/387/18 z dn. 19 kwietnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032. 

 

 Radny D. Świerczyna: Do naszej komisji wpłynęło pismo dot. pokrycia na dawnej 

porodówce (plac Partyzantów), to jest mieszkanie komunalne, tam mieszka sporo osób 

i pytają, czy to będzie przyznawane z automatu. 

 

  Burmistrz R. Suliga: Tam za bardzo nie ma jak przeprowadzić remontu samego 

dachu, bo wszystko jest zgniłe. To jest ważny temat, zastanawiamy się nad rozwiązaniem 

problemu, może zabezpieczymy folią na okres jesienno-zimowy. Tam potrzebny jest remont 

generalny całego budynku.  

 

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: Coś powinniśmy z tym zrobić na pewno, póki 

jeszcze jest ciepło. Problem mieszkań komunalnych pozostaje w naszej gminie 

nierozwiązany. Na dzień dzisiejszy potrzeby są większe niż nasze możliwości. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

4. Uchwała nr LVI/415/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa 

użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1848/23 1848/20, 

1849/16  

 

 Radny Z. Domoradzki: Jaki adres tych działek? I dojazd do nich? 

 

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: To jest ulica Robotnicza od strony ul. Szkolnej. To 

jest sam chodnik i część parkingowa Spółdzielnia na zebraniu walnym podjęła decyzję 

o oddaniu w użytkowanie wieczyste tego chodnika. 

 

 Radca Prawny M. Lada: Musi być podział zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego. Miejsca postojowe – połowa jest w naszej działce, połowa w działce 

Spółdzielni.  

 

 Radny D. Saternus:  A co z terenem, na którym jest przepompownia? 

 

 Burmistrz R. Suliga: Druga Spółdzielnia posiada przepompownię, która jest 

do kapitalnego remontu. Jest utrzymywana przez MPK. Płacimy za dzierżawę gruntu 

Spółdzielni. Ma być spotkanie prezesów spółdzielni mieszkaniowych z zarządem MPK 
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i mają zastanowić się nad sprzedażą przepompowni MPK. Teraz, kiedy potrzebny jest 

remont, to Spółdzielnia Mieszkaniowa chciałaby się pozbyć kłopotu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

5. Uchwała nr LVI/416/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika MGOPS 

w Koniecpolu 

  

 Radny S. Chrzuszcz:  Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. 

(Odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej).  

 

 Radca Prawny M. Lada: Pani jest matką osoby, która już nasiała skargę i 30 marca 

2017 r. i została rozpoznana i oddalona. Treść jest powtórzeniem zarzutów córki, ale trzeba 

ją rozpatrzeć. Chodzi o bezprawnie pobieranie świadczeń i jest to przeciąganie w czasie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

6. Uchwała nr LVI/417/18 w sprawie przekazania działki zabudowanej budynkiem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Luborczy. 

 

 Radny Z. Lamch: Działka została utworzona z podziału gospodarstw. W tej chwili 

młodzi strażacy udzielają się społeczni i ich wola jest taka, żeby Gmina przekazała im tę 

działkę, żeby straż się rozwijała, powstał plac zabaw. Jeśli będzie dochód z dzierżawy, to 

będzie przekazany na cele statutowe. Wynajmując sklep, środki można przeznaczyć 

na remont. 

 

 Radca Prawny M. Lada: Jeśli strażacy wykazaliby przed sądem, że działkę 

użytkowali od ponad 30 lat, to bez problemu mogli ją przejąć przez zasiedzenie, ale tego nie 

zrobili.  

 

 Radny Z. Lamch: Czy to będzie zabezpieczone przed jakimś innym obrotem 

tą ziemią?  

Burmistrz: nie ma możliwości, żeby to sprzedali 

Mecenas: każda darowizna może być cofnięta, jest rok na cofnięcie darowizny od dnia 

stwierdzenia faktu niewdzięczności ze strony obdarowanego.  

 

 Burmistrz R. Suliga: Samego sklepu też nie można sprzedać.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 5.  

Zamknięcie obrad nadzwyczajnej LVI Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu przez 

Przewodnicząca Anetę Chrzuszcz o godz. 15.35.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 


