
Protokół z nadzwyczajnej LIX Sesji Rady Miejskiej
z dn. 30 października 2018 r. godz. 14.45, Sala Ślubów UMiG Koniecpol

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
• Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych 

Porz  ądek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał:
• Uchwała nr LIX/423/18 
• Uchwała  nr  LIX/424/18  
4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej LIX 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 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  planowane  zmiany  
w budżecie i WPF-ie.
Skarbnik  M.  Starczewska:  główny powód zwołania  dzisiejszej  sesji  nadzwyczajnej  to
konieczność  przesunięcia  w  WPF-ie,  przed  podpisaniem  aneksu  do  umowy,  części
wydatków w wysokości  1.525.938,00 zł  w projekcie pn."Budowa sieci   kanalizacji.....w
dzielnicy  Słowik I  etap" z  roku 2018 na  rok  2019.  Przeniesiemy zatem dochody w tej
kwocie z tytułu dotacji oraz wydatki w tej samej kwocie z roku 2018 na 2019.
Ponadto zgłoszone zostały wnioski o zwiększenie planu wydatków na:
1. zakup opału do Centrum Społeczno-Kulturalnego - 5.000,00 zł
2. wynagrodzenia w MGOPS (dotyczy działu rodzina) - 10.000,00 zł
3. parking przy UMiG - 31.000,00 zł
4. parking przy cmentarzu na ul. Mickiewicza - 25.000,00 zł

Łącznie: 71.000,00 zł - proponuję zmniejszyć o tę kwotę wydatki w rozdziale 80104 § 6050
(projekty termomodernizacji przedszkoli).

Radny  S.  Chrzuszcz:  dlaczego  podejmujemy  uchwałę  o  przesunięciu  wydatków  w
budżecie, podczas gdy prace na parkinku przy cmentarzu już trwają?
Zastępca  Burmistrza  G.  Jelonek:  przychyliliśmy  się  do  prośby  mieszkańców  
i radnych, aby parking wykonać przed 1 listopada. Kiedy dowiedziałem się, że wykonanie
prac  jest  możliwe  do  końca  paździenika,  zadzwoniłem  do  wiekszości  radnych,  aby  to
omówić, gdyż bardzo zależało mi na tym udogodnieniu dla mieszkańców przy cmentarzu.
Nie dało się szybciej zwołać sesji, a temat był pilny.
Radny S. Chrzuszcz: Panie Burmistrzu, czy taki sposób procedowania uchwał uważa Pan



za  właściwy?  Może  sesje  Rady  są  w  takim  razie  niepotrzebne  
i będziemy podejmować uchwały przez telefon. Jest tyle pilnych próśb od mieszkańców,
droga  w  Łysinach  czy  w  Starym  Koniecpolu  nie  jest  skończona,  wręcz  są  błędy  w
wykonaniu,  a  my  angażujemy  kolejne  środki  w  nowe  pomysły.  
Zastępca  Burmistrza  G.  Jelonek:  sprawa  dróg  zostanie  dokończona,  droga  
w  Starym  Koniecpolu  nie  jest  odebrana,  natomiast  sprawa  parkingu  była  konieczna,
właściwie  nie  było  gdzie  parkować.  
Radny W. Machera: wygląda na to, że znajdujemy różne środki na pilne potrzeby, a moja
prośba o ułatwienie mi dostania się na salę sesyjną nie została do tej pory przez władze
wysłuchana, jest mi zwyczajnie przykro, wiele spraw okazuje się ważniejszymi. 
Ad. 3. Przewodnicząca A. Chrzuszcz odczytała projekty uchwał:
a). Uchwała Nr LIX/423/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dn. 30 października 2018r.
w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  nr  XLIX/340/17  
z dn. 28 grudnia 2017 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

b). Uchwała Nr LIX/424/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 października 2018r. w
sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX/342/17  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018–2030.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad.   4  . 
Zamknięcie  obrad  nadzwyczajnej  LIX  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  przez
Przewodnicząca Anetę Chrzuszcz nastapiło o godz. 15.30. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Zatońska.


