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Protokół z nadzwyczajnej LVII Sesji Rady Miejskiej 

13 lipca 2018 r. godz. 13.00, Sala Ślubów UMiG Koniecpol 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 10 radnych 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 

• Uchwała nr LVII/418/18  

4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej LVII Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

Ad.1 

 Otwarcia nadzwyczajnej sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz, witając Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, Skarbnika 

Monikę Starczewską. Stwierdziła, że 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 szczegóły uchwały, 

nad którą będziemy głosować.  

  

 Skarbnik M. Starczewska:  Wczoraj otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów pismo 

zawierające zgodę na emisję obligacji w kwocie 4.968.822,16 zł, a nie na kwotę 7.198.000 

zł jak wnioskowaliśmy. Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody na emisję obligacji w 

celu finansowania inwestycji pokrywanych wyłącznie wkładem własnym. Jest natomiast 

zgoda na emisję obligacji w celu finansowania inwestycji, na które gmina pozyskała 

współfinansowanie zewnętrzne. 

 

 Radny Z. Machera: Czyli z środków własnych nie możemy? Czy jest 

to refundacja obligacji? 

 

 Skarbnik M. Starczewska: Możemy, ale nie pozyskamy na to obligacji. 

Ministerstwo nie zgadza się na zaciągnięcie długu w celu finansowania inwestycji w 100 % 

pokrywanych wkładem własnym, w momencie, gdy spłacamy pożyczkę z budżetu Państwa. 

Ministerstwo Finansów nie chce nam wiązać rąk i w momencie, gdy Gmina skutecznie 

pozyskuje środki zewnętrzne, zgadza się na zaciąganie długu na współfinansowane 

inwestycje. W związku z tym, Ministerstwo nie wyraziło zgody na (w zaokrągleniu)  2.229. 

000,00 zł.  Na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu wyraziło zgodę. Wobec tego 

dostosujemy uchwałę o emisji, gdyż w pierwotnej wersji ujęta była kwota 7.198.000 zł.  

 

 Zastępca Burmistrza Gwidon Jelonek: W piśmie nie uzasadnili, że trzeba zmieniać 
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uchwałę.  

 

 Skarbnik M. Starczewska: Pismo dostaliśmy wczoraj skanem. Ministerstwo jest 

zadowolone z ilości dofinansowanych inwestycji. W ich interesie jest pozyskać zwrot 

pieniędzy, które pożyczyło z budżetu państwa. 

 

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: Na poprzedniej sesji była mowa, 

że w Ministerstwie Finansów są z nas zadowoleni, czyli jednak nie do końca? 

 

 Skarbnik M. Starczewska: Zadowoleni są  i pochwalili nas za dużą ilość 

współfinansowanych inwestycji. Ministerstwo Finansów nie chce nas blokować, ale w ich 

interesie jest pozyskać zwrot udzielonej pożyczki. 

 

 Zastępca Burmistrza Gwidon Jelonek: Pan Burmistrz i Pani Skarbnik prowadzili 

rozmowy na ten temat spłaty tej  pożyczki. Ale dopóki mamy pożyczkę ze Skarbu Państwa, 

musimy o wszystkie inne ich pytać i mamy związane ręce. 

 

 Radny Z. Lamch: To konflikt interesów, bo obligacjami nie możemy spłacić 

pożyczki? 

 

 Skarbnik M. Starczewska: Podjęliśmy rozmowy na ten temat z Ministerstwem, 

ale ostatecznie nie składaliśmy wniosku o zgodę na emisję obligacji w celu spłaty pożyczki. 

Ostateczny wniosek skupił się na obligacjach na pokrycie planowanych inwestycji. 

 

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: Może przejdźmy do samej Uchwały. W paragrafie 

pierwszym czytamy: „Gmina Koniecpol wyemituje obligacje na łączną kwotę 4 968.000,00 

zł. w łącznej liczbie 4968 sztuk o wartości 1000 zł. Emisja obligacji zostanie wykonana 

w trybie oferty publicznej i zostanie skierowana do krajowych i zagranicznych inwestorów 

w liczbie mniejszej niż 150 osób. Będą to obligacje na okaziciela, nie będą miały formy 

dokumentu i nie będą zabezpieczone” (czyt. treść Uchwały LVII/418/18.) Uchylona zostaje 

w całości Uchwała nr LIV/390/2018 z 16 maja 2018 r. Oby był to mimo wszystko sukces. 

Co z naszymi planami? Czy musimy z czegoś zrezygnować?  

 

 Zastępca Burmistrza G. Jelonek: 2.000.000 zł to bardzo duża kwota,  która nam 

wypada z budżetu, dlatego musimy zrezygnować z parkingu obok urzędu, z remontu drogi 

w Radoszewnicy, która ze względów projektowych i tak by nie przeszła. W przyszłym 

miesiącu będą dofinansowane projekty z PROW-u na drogi. Jesteśmy natomiast 

przygotowani do konkursu w Okołowicach i Starym Koniecpolu, mamy gotowe projekty.  

 

 Radny Z. Machera: A co z drogą w Teresowie? 

 

 Zastępca Burmistrza G. Jelonek: Teresów zostaje. Raczej dostaniemy 

dofinansowanie, przełom września-października. Dostaliśmy dofinansowanie na drogę 

w Łysinach. Zagacie i Stefanów jest już po przetargach. W przyszłym tygodniu powinniśmy 

podpisać umowę z wykonawcą. Zostanie jeszcze ten kawałek drogi 

w Łysinach, który musimy wykonać ze środków własnych. Jedziemy do Katowic 
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skonsultować, czy mamy składać wnioski o dofinansowanie dwóch dróg w jednym 

projekcie czy w dwóch różnych projektach. Musimy ocenić, które wyjście ma większe 

szanse.  

 

 Radny Z. Machera: Kiedy będzie zakończony remont ul. Chrząstowskiej? 

 

 Zastępca Burmistrza G. Jelonek: Już w przyszłym tygodniu. Na razie utwardzenie 

drogi w Radoszewnicy poprzez uwałowanie. Prawdopodobnie będzie robiony plac 

przy Szkole Podstawowej nr 1.  

 

 Radny Z. Lamch: Z „rybackiej” (LGD Jurajska Ryba) kiedy zakończenie? 

 

 Zastępca Burmistrza G. Jelonek: We wtorek 2 elementy mają być dowiezione 

na plac zabaw. Już w przyszłym tygodniu zakończenie.  

 

Ad 3.   

 Glosowanie nad przyjęciem Uchwały nr LVII/418/18 z dn. 13 lipca 2018 r. 

w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania 

i wykupu  

 

 Przewodnicząca A. Chrzuszcz: Czy wszystko jest jasne? Zatem przystępujemy 

do głosowania. 

 

 Wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali za przyjęciem Uchwały. 

 

 

Ad 4. 

 Zamknięcie obrad nadzwyczajnej LVII Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu przez 

Przewodniczącą A. Chrzuszcz. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Protokołowała: A. Zając-Włodarska 


