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Protokół Nr LX/2018 

z LX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 8 listopada 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych, 1 radny nieobecny. 

 

Ad. 1 Otwarcia LX 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, Mecenasa Michała Ladę, dyrektorów szkół i przedszkoli, radnych, sołtysów i 

wszystkich obecnych.  

Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wprowadzam zmiany do porządku obrad: pkt 7. Wystąpienie 

zaproszonych gości przesunąć do pkt 4, po pkt 3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. W tym pkt. 

ujęte zostanie przekazanie zaproszonym dyrektorom szkół flag państwowych. 

Radny Dariusz Świerczyna – uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol nie była podana pod dyskusję na 

komisji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy chce Pan z porządku obrad usunąć tę uchwałę. 

Radny Dariusz Świerczyna – tak, ponieważ z miastem nie mamy przeprowadzonych konsultacji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wobec powyższego projekt tej uchwały nie wchodzi do porządku 

obrad. Proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 

Za – 14 radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – przedstawiam porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

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

lata 2018-2030. 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały 

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

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r.  w sprawie emisji obligacji 

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

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie statutu Gminy 

Koniecpol 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol. 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie udzielania dotacji celowej w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Koniecpol na lata 2017-2022” 
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h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

NR L/356/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol  

7. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

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

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

Protokół z LV sesji przyjęło 14 radnych 

Protokół z LVI sesji przyjęło 14 radnych 

Protokół z LVII sesji przyjęło 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Protokół z LVIII sesji przyjęło 14 radnych 

Protokół z LIX sesji przyjęło 14 radnych. 
 
Ad. 4 Wystąpienie zaproszonych gości. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła o zabranie głosu Pana Starostę Henryka Kasiurę. 
Pan Starosta Henryk Kasiura na wstępie swojej wypowiedzi złożył podziękowania za bardzo dobrą 
współpracę powiatu z naszą gminą w mijającej kadencji. Stwierdził, że kadencja 2014-2018 była jedna 
z najlepszych. Podziękowania skierowane zostały do Pana Burmistrza Ryszarda Suligi, 
Wiceburmistrza Gwidona Jelonka, Przewodniczącej Rady Miejskiej Anety Chrzuszcz oraz do 
wszystkich radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek. Pan Starosta złożył gratulacje nowo wybranej 
radzie oraz Panu Burmistrzowi. W sprawach bieżących Pan Starosta poinformował, że odbyło się 
spotkanie z wicedyrektorem zarządu dróg wojewódzkich ws. pozytywnego przyjęcia wniosku trzech 
zatok autobusowych. Przedłuży się do grudnia 2018 r. realizacja zadań na ul. Klonowej. Do końca 
listopada we wsi Łabędź będzie wykonana kostka brukowa, a na Wąsoszu zostanie odwodniony rów 
melioracyjny na rzece Białce. Do użytku została oddana regulacja stawu w dzielnicy Magdasz i 
zrobiona konserwacja tego miejsca. Pan Starosta zwrócił się do Pana Burmistrza o przejęcie tego 
obiektu przez gminę, celem jego utrzymania. Powiat chce to przekazać w formie darowizny. Na ul. 
Armii Krajowej od zatoki autobusowej do granicy woj. świętokrzyskiego planowane jest zadanie 
przeniesienia słupów oświetleniowych. Dziękuję jeszcze raz za dotychczasową współpracę i życzę 
wiele sukcesów w nowej kadencji. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Panie Starosto, proszę o zabranie głosu przez Pana 
Burmistrza. 
Burmistrz Ryszard Suliga – dziękuję Panu Staroście za współpracę i mam nadzieję, że będzie ona 
jeszcze lepsza w nowej kadencji. Z naszej gminy mamy trzech radnych powiatowych: 
dotychczasowego Pana Henryka Kasiurę, Pana Gwidona Jelonka i Panią Edytę Wierzbińską. Składam 
serdeczne gratulacje nowym radnym powiatu częstochowskiego. 
Następnie Burmistrz Ryszard Suliga w odpowiedzi na apel Prezydenta RP z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przekazał flagi dyrektorom szkół i przedszkoli naszej gminy. 

 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza z prac międzysesyjnych. 

Załącznik do protokołu do pkt 5. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 
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- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LX/425/18 z dnia 08 listopada 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 przekazała głos Skarbnik Gminy Pani Monice Starczewskiej. 

Skarbnik Monika Starczewska wyjaśniła, że w dziale  85504 - § 2030 jest zwiększenie dochodów z 

tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zatrudnienie asystenta 

rodziny) – 16.622,00 zł; 85504 - § 4010 zwiększenie wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny  

16.622,00 zł; 60017 - § 6630 zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania budowy drogi w 

Teresowie  -119.752,08 zł; 60017 - § 6050 zmniejszenie wydatków na budowę drogi w Teresowie – 

240.000,00 zł; 60016 - § 6630; zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania budowy drogi w 

Teresowie 132.300,00 zł; 60016 - § 6050; zwiększenie wydatków na budowę drogi w Teresowie 

252.547,92 zł; 90001 - § 6257; przesunięcie dotacji z UE na budowę kanalizacji na Słowiku z roku 

2018 na rok 2019 -2.420.000,00 zł; 90001- § 6057/9przesunięcie wydatków na budowę kanalizacji na 

Słowiku w ramach kontynuacji etapu I z roku 2018 na rok 2019 – 2.420.000,00 zł. 

Radny Zbigniew Lamch zapytał ile jest zwrotu za sortownię śmieci, Pani Skarbnik odpowiedziała, że 

1 mln 471 tys. oraz odsetki 991 tys. zł. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy jest szansa uniknięcia zapłaty odsetek? 

Burmistrz Ryszard Suliga – postępowanie jest wszczęte, czekamy, ale należność musimy zwrócić. 

Zwróciliśmy się z prośbą o umorzenie odsetek. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy możemy spłacać w ratach? 

Skarbnik Monika Starczewska – spłata w ratach jest nieopłacalna, dlatego dziś Państwo podejmiecie 

uchwałę ws. emisji obligacji. Uchwała daje nam możliwość, że nie musimy emitować całej serii. 

Mamy zabezpieczenie z dochodów gminy. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – dlaczego tak szybko emisja obligacji, a czas spłaty przechodni na 

kolejną kadencję. 

Burmistrz Ryszard Suliga – my też spłacamy zadłużenie za poprzednią kadencję, a temat sortowni 

ciągnie się za nami. Każda spłata na raty to 4% a z obligacji 3%. 

Radny Sławomir Chrzuszcz – czy w przyszłym roku gmina będzie miała zdolność kredytową i na jaką 

kwotę? 

Skarbnik Monika Starczewska – tak, ale nie mam symulacji kwotowej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – mamy możliwość odzyskania funduszy z zrealizowanych 

projektów unijnych. 

Radny Zbigniew Domoradzki – środki na jakie drogi są przeznaczone? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – projekt na ul. Szkolną, ul. Rzeczną, ul. Wiejską w Radoszewnicy. 

Radny Wojciech Machera – czy ul. Szkolna będzie nadal tak przebiegała? 

Z-ca Burmistrza Gwidon Jelonek – w projekcie jest tak, jak dotychczas. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie. 

 

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

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/426/18  z dnia 08 listopada 2018 r.  w sprawie 

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

 

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

 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/427/18  z dnia 08 listopada 2018 r.  w sprawie 

emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  
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Za przyjęciem uchwały było 14 radnych. 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/428/18  z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie 

statutu Gminy Koniecpol 

 

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych. 

 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/429/18 z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol. 

 

 Za przyjęciem uchwały – 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 

 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/430/18 z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol 

 

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

 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/431/18 z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej w ramach „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022” 

 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/432/18  z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i 

formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

 

Mecenas Michał Lada wyjaśnił, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zrodziła potrzebę 

wprowadzenia takiej uchwały ws. inicjatywy uchwałodawczej. Mieszkańcy, którzy założą komitet i 

przygotują projekt uchwały, pod którym zbiorą 200 podpisów mogą taki projekt złożyć Radzie 

Miejskiej. Rada Miejska opiniuje projekt i podejmuje decyzję o dalszym jej biegu. 

 

Za przyjęciem uchwały – 13 radnych, 1 radny przeciw 

 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu LX/433/18  z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały NR LX/356/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018r. w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Koniecpol.  

 

Za przyjęciem uchwały – 14 radnych. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za głosowanie. Zarządzam 15 minut przerwy. 

Po przerwie stan  – 14 radnych. 

 

Ad. 7 Podsumowanie kadencji 2014 – 2018. 
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Po zakończonej przerwie przystąpiono do podsumowania kadencji 2014-2018. 

Burmistrz Ryszard Suliga złożył gorące podziękowania za współpracę w mijającej kadencji wszystkim 

radnym, sołtysom, Pani Przewodniczącej Anecie Chrzuszcz, Z-cy Burmistrza Gwidonowi Jelonkowi i 

wszystkim współpracownikom. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz w swoim wystąpieniu podsumowała pracę Rady Miejskiej: 

Rada Miejska w kadencji 2014-2018 została zaprzysiężona w dn. 1 grudnia 2014 r. Skład Rady 

trzykrotnie ulegał zmianie w trakcie kadencji. Po wyborach uzupełniających radnymi zostali Mateusz 

Szymala, Agnieszka Bożek i Rafał Chojnacki. Po złożeniu rezygnacji  

w 2016r. przez przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ćwieka na jego miejsce wybrano radną 

Anetę Chrzuszcz. Funkcje wiceprzewodniczących pełnili Jacek Michał Swojnóg  

i Mateusz Szymala. Radni działali w 4 komisjach, którym przewodniczyli: Dariusz Świerczyna – 

Komisja Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego, Dariusz Saternus – 

Komisja Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa, Jacek Michał Swojnóg - Komisja Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, Sławomir Chrzuszcz – Komisja Rewizyjna. Komisje pracowały wg 

ustalanych 2 razy w roku planów pracy, jak również stosownie do potrzeb. 

Rada Miejska obradowała na 60 sesjach, w tym 30 zwyczajnych i 30 nadzwyczajnych. Podjęto 441 

uchwał, z czego 72 dotyczyło budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, co potwierdza fakt, iż 

realizacja wielu zadań wymagała dużej elastyczności finansów. W ostatnim czasie Rada podjęła 

uchwałę o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki z WFOŚ 

i o emisji obligacji, celem zabezpieczenia wkładów własnych do planowanych inwestycji z udziałem 

środków zewnętrznych.  Ponadto Radni podejmowali uchwały dotyczące zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego, przystąpienia do realizacji programów, w tym: rewitalizacji, 

usuwania azbestu, programów profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, programu wspierania 

rodziny. Uchwałą Rady Gmina Koniecpol przystąpiła do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do 

LGD Region Włoszczowski oraz LGR z siedzibą w Przyrowie. Rada przyjęła Strategię Rozwoju 

Gminy Koniecpol do roku 2025, uchwaliła regulamin porządku i czystości na terenie miasta i gminy, 

corocznie uchwalała program współpracy z organizacjami pozarządowymi i opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami.  Radni określili rozmieszczenie przystanków komunikacyjnych w gminie oraz zasady 

korzystania z tych przystanków. Podejmowano uchwały dotyczące stawek podatków od 

nieruchomości i od środków transportowych oraz zasad zwolnień i umorzeń, wprowadzono opłatę 

targową oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe przez część roku, zatwierdzano taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków. Podejmowano uchwały o przedłużeniu dzierżaw, zamianie, sprzedaży lub 

nabyciu nieruchomości na rzecz Gminy. Nadano statuty dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej oraz dla Domu Kultury. Nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Panu 

Zbigniewowi Kalinowskiemu. W 2018 roku uchwalono podział na okręgi wyborcze i obwody 

głosowania zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy. Podejmowano uchwały w związku ze zmianami w 

oświacie oraz z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, pozostających w zarządzie Gminy Koniecpol. 

Rozpatrywano skargi na kierowników jednostek organizacyjnych. Zmieniono nazwę ulicy z Armii 

Ludowej na Włoszczowską.  

Rada Miejska czterokrotnie udzielała absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz również złożyła gorące podziękowania wszystkim obecnym za 

dotychczasową pracę w mijającej kadencji. 

 

Następnie Burmistrz Ryszard Suliga wraz z Z-cą Burmistrza Gwidonem Jelonkiem wręczyli listy 

gratulacyjne i drobne upominki radnym kadencji 2014-2018. 

Serdeczne podziękowania złożyli radni, którzy zakończyli swoją pracę w Radzie Miejskiej: Radna 

Barbara Krawczyk, Radny Sławomir Chrzuszcz  i Radny Wojciech Machera oraz pogratulowali nowej 

Radzie wyników w wyborach. 
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Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Wojciech Machera – na jakim etapie jest przebudowa chodnika przy remizie, czy mamy już 

zezwolenie starostwa? 

Burmistrz Ryszard Suliga –  zarząd powiatu dopiero będzie wybierany. 

Radny Mateusz Szymala – Panie Mecenasie proszę przygotować dla sołtysów wyjaśnienie krok po 

kroku jak zgłaszać szkody wg nowego prawa łowieckiego. 

Mecenas Michał Lada – dobrze przygotuję. 

Radny Zbigniew Domoradzki – rozpoczął się sezon grzewczy warto byłoby pomyśleć o czujnikach 

powietrza. 

Sołtys Starego Koniecpola Alina Wawszczak – dziękuję za drogę przy ul. Ogrodowej w Starym 

Koniecpolu. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska – ucieszyła mnie sprawa przyjazdu osób z Wód Polskich, 

czy w zajmą się sprawą naszej działki? 

Burmistrz Ryszard Suliga – spotkanie dotyczyć będzie tylko sprawy regulacji rzeki Białki. 

Ad.9 Sprawy różne. 

Pan Wojciech Szydłowski – czy będą usuwane elementy z nagrywania sesji? 

Burmistrz Ryszard Suliga – sesje nowej kadencji będą transmitowane i nagrywane na żywo i nie ma 

możliwości kasowania czegoś. 

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 14:30 do 17:30. 

 

 

 

 


