
Protokół Nr XI/2019 

XI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 25 czerwca 2019 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 14 radnych. 

Radna Sylwia Swojnóg nieobecna, nieobecność usprawiedliwiona. 

 

Ad. 1 Otwarcia XI zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz 

przywitała wszystkich na absolutoryjnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura 

Gwidona Jelonka, Sekretarza Gminy Sebastiana Musiała, Skarbnik Monikę Starczewską, 

pracowników urzędu, radnych, sołtysów i wszystkich obecnych. Sesja jest nagrywana  

i transmitowana. 

Celem sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). 

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 

kworum. Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała radnych o dwóch wnioskach ws. 

wprowadzenia zmiany w porządku obrad sesji, tzn. o wycofanie projektu uchwały w pkt. 16  

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol. Regulamin będzie poprawiany, co wyniknęło ze stanowiska nadzoru prawnego. 

Przystąpiono do głosowania za wycofaniem z porządku obrad ww. uchwały. 

Jestem za - 14 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz: do porządku obrad sesji wprowadzamy uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę 

numer 2480/2 o powierzchni 0,6510 ha objętej KW CZ1M/00060059/8, prawem przejazdu  

i przechodu zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych właścicieli 

nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 3199/1, 3200/1, 3199/3, 3200/8 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad ww. uchwały. 

Jestem za - 14 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol: 
a)przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol; 

b)debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol; 

c)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  

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

budżetu za 2018 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

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

2018. 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej. 

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

2018. 
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10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol  

  z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2018 rok 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu 

za 2018 rok. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr III/20/2018 z dnia  

28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów  

na ławników. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Radoszewnicy. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych  

w Gminie Koniecpol.  

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej  

w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki 

niezabudowanej położonej w Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1876/3 obręb Koniecpol  

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich, w trybie przetargu 

ograniczonego. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 

niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Łąkowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 

3737 oraz 3738/1 obręb Koniecpol w trybie przetargowym. 

15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 

niezabudowanych położonych w Starym Koniecpolu oznaczonych numerem ewidencyjnym 467, 547, 976, 

916 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym. 

16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej obciążającej działkę numer 2480/2 o powierzchni 0,6510 ha objętej KW 

CZ1M/00060059/8, prawem przejazdu i przechodu zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz 

każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 3199/1, 3200/1, 

3199/3, 3200/812.  

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

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

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 
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Ad. 3 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Radni zapoznali się z protokołem z IX i X sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 

25.04.2019 do 24.06.2019 (zał. do protokołu). 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie 

sprawozdania za okres międzysesyjny. 

Ad. 5 Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol: 

a)przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Burmistrza Ryszarda Suligę o przedstawienie 

raportu o stanie Gminy. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym burmistrz co 

roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Obejmuje on 

podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. Burmistrz Ryszard Suliga 

omówił raport, który jest dostępny na stornie BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 

Raport o stanie Gminy Koniecpol stanowi załącznik do protokołu.  

Burmistrz Ryszard Suliga udzielił głosu Radnemu Dariuszowi Saternusowi w sprawie 

działalności sportowej w naszej gminie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Saternus, powiedział że gmina zajmuje się 

szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz sportem amatorskim siatkówka. 

Środki pozyskiwane są z dotacji gminy i od sponsorów. Sport aktywnie rozwijany jest także 

w szkołach i dodatkowych zajęciach. 

W końcowej wypowiedzi Burmistrz Ryszard Suliga złożył serdeczne podziękowania za duży 

wkład pracy nad rozwojem naszej gminy. Podkreślił sukcesywny spadek zadłużenia naszej 

gminy.  

b)debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol. 

W debacie nad raportem o stanie gminy radni mogą zabierać głos bez ograniczeń. 

Również w debacie głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Wówczas mieszkaniec składa do 

Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami przynajmniej 20 

osób. Zgłoszenia powinny wpłynąć najpóźniej na dzień poprzedzający sesję. Do dnia 24 

czerwca 2019 r. do godziny 15:00 nie wpłynęły zgłoszenia mieszkańców.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dokonała otwarcia debaty nad raportem o stanie Gminy 

Koniecpol. 

Radny Leszek Pluta – Panie Burmistrzu gratuluję tego raportu. Zwróciłem uwagę na małą 

ilość danych ws. programu ograniczenia niskiej emisji w mieście i gminie Koniecpol. Pytanie, 

skąd takie małe ilości. W 2017 roku z programu skorzystało 19 gospodarstw domowych,  

a w 2018 r. 4 gospodarstwa. Mieszkańcy gminy zapisywali się do projektu 3 lata temu. Było 

już ponad 200 gospodarstw zainteresowanych tym tematem. Czy taka mała ilość wynika  

z małego dofinansowania ze strony gminy, czy też z małego zainteresowania mieszkańców  

i rozpowszechnienia informacji. 

W odpowiedzi Burmistrz Ryszard Suliga poinformował, że informacja o likwidacji azbestu 

była ogłoszona na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń, w miejscach gdzie takie 

informacje się zamieszcza. Zmieniano także często uchwałę, ze względu na kolejne 

zgłoszenia. Taka informacja była podawana. Jeżeli chodzi o wymianę pieca, źródeł ciepła to 

tyle osób się zgłosiło. Dlatego tyle, że został ogłoszony przez rząd program „czyste 

powietrze” i mieszkańcy zgłaszają się indywidualnie do Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę, tam dofinansowanie można dostać dużo 

większe.  

W sprawie ostatniej fotowoltaiki, został taki wniosek złożony. Burmistrz zwrócił się do 

Sekretarza Gminy o podanie szczegółów. 
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Sekretarz Sebastian Musiał powiedział, że w 2018 r. został ogłoszony konkurs, który nie 

doszedł do skutku, bo nie został rozstrzygnięty. W 2019 r. został ogłoszony kolejny konkurs  

i na ten konkurs gmina złożyła ponownie wniosek i jest to 67 gospodarstw, które mają mieć 

instalację fotowoltaiczną. W poprzednich latach była możliwość złożenia wniosku do 

projektu 2014-2020, który nie został zgłoszony. Część gmin dostała już dofinansowanie a my  

jesteśmy na liście rezerwowej. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że na ten projekt 2014-2020 należało złożyć wniosek przed 

rokiem 2014. Na co Sekretarz Gminy potwierdził, że tak. 

Następnie zabrał głos radny Leszek Pluta, zadając pytanie o mieszkańców, którzy zapisali się 

w 2016 roku, czy 67 gospodarstw może liczyć na to, że w 2019 znajdą się we wniosku do 

zgłoszenia. Sekretarz Sebastian Musiał odpowiedział, że tak. 

Radny Leszek Pluta powiedział że zgłoszeń było więcej, ale te 67 gospodarstw zostanie 

zakwalifikowane. 

Sekretarz Sebastian Musiał odpowiedział, że  67 gospodarstw to są pierwsze zgłoszenia, które 

wpłynęły i na tyle wystarczy środków dofinansowania. Na 2020 rok na razie nie mamy takich 

środków w budżecie gminy. 

Następnie udzielono głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Wojciechowi 

Skrobichowi. 

Radny Wojciech Skrobich powiedział, że zabrakło w raporcie promocji naszej gminy  

i walorów rekreacyjnych. 

Burmistrz Ryszard Suliga zapewnił radnego Wojciech Skrobicha, że w następnym raporcie 

będzie więcej informacji o promocji Gminy Koniecpol za 2019 rok, po zakończeniu programu 

naprawczego można było przeznaczyć środki na promocję.  

Radny Zbigniew Domoradzki powiedział, dobrze że są projekty rozbudowy dróg, duże 

projekty na osiedlu Słowik, ale nie należy zapominać o mieszkańcach ul. Leśnej i ul. 

Grzybowej. 

Burmistrz Ryszard Suliga – rozumiem Pana, ale mówimy o raporcie gminy za rok 2018. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz, po zakończeniu dyskusji nt. raportu o stanie Gminy 

Koniecpol przystąpiła do kolejnego punktu. 

c)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz poprosiła radnych  

o głosowanie nad uchwałą. 

Radni zagłosowali nad uchwałą: 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała, że po zakończonej debacie Rada 

Miejska w Koniecpolu udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Panu Ryszardowi 

Sulidze wotum zaufania za 2018 rok. 
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Burmistrz Ryszard Suliga – złożył podziękowania za udzielone mu wotum zaufania  

i podkreślił, że dobra współpraca i ciężka praca to nasze wspólne dobro dla naszej 

społeczności i rozwoju naszego miasta. 

 

Przewodnicząca Aneta Chruszcz zarządziła 10 minut przerwy. 

Po zakończonej przerwie przystąpiono do kolejnego punktu w porządku obrad. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja 

Kozaka o odczytanie dokumentacji. 

 

Ad. 6 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

Radny Andrzej Kozak odczytał pozytywną opinię RIO z wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Ad. 7 Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium za rok 2018. 

Radny Andrzej Kozak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium. 
 

Ad. 8 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Andrzej Kozak odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Radnemu Andrzejowi Kozakowi za 

przedstawienie pozytywnej opinii RIO i Komisji Rewizyjnej. Przystąpiono do przyjęcia 

sprawozdań. 

 

Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za rok 2018. 

 

Radni zagłosowali nad sprawozdaniem: 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 

 

Ad.10 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta  

i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. 

 

Radni zagłosowali nad sprawozdaniem: 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 

 

Po pozytywnym przyjęciu sprawozdań finansowych przystąpiono do podjęcia projektów 

uchwał. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Koniecpol za 2018 rok  

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 
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Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2018 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz – czy radni chcieliby 

się odnieść do projektu uchwały? Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały.  

Proszę o głosowanie. Dziękuję. 

Radni zagłosowali nad uchwałą: 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, miło mi poinformować, że Rada Miejska 

udzieliła absolutorium Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze z tytułu wykonania budżetu za 

2018r. Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz w imieniu Rady Miejskiej złożyła Burmistrzowi 

Ryszardowi Sulidze serdeczne gratulacje. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Szanowni Państwo, Wysoka Rado bardzo dziękuję za udzielenie 

mi jednogłośnie absolutorium. Ciężka praca, tak jak powiedziałem wcześniej to nie tylko 

moja, ale i Państwa radnych. Głosujecie Państwo nad uchwałami i decydujecie o tym, co  

w Koniecpolu ma być. Wspólna nasza praca, wspólna odpowiedzialność za losy Koniecpola 

procentują. Nasze zaufanie i nasze oddanie dla Koniecpola jest najważniejsze. Ten budżet 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę Obrachunkową to 

niesamowita wiedza, oddanie i zaangażowanie naszej Pani Skarbnik. To praca wszystkich 

pracowników w urzędzie miasta: Pana Sekretarza, Pana Dyrektora, kierowników działu, 

dyrektorów jednostek, opieki społecznej, Domu Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej  

i wszystkich. Bo wszyscy rozumiemy nasze potrzeby ale rozumiemy też nasze finanse. To 

również ciężka praca osób, które pracują dla naszej gminy i wykonuje swe zadania na 

zlecenia i umowy. Na tym wszystkim czuwa Pan Mecenas, któremu serdecznie dziękuję za 

dobrą współpracę. Dziękuję wszystkim i waszym rodzinom za oddanie i wyrozumiałość za 

poświęcony czas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. 
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- Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030. 

  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej, która 

poinformowała o zmianach w budżecie przed sesją, a radni mogli zapoznać się z materiałami. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała że został ogłoszony nabór na ławników na 

kolejną kadencję do Sądu Rejonowego w Myszkowie i Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca 2019 r. Najpóźniej do końca października br. 

Rada Miejska w drodze uchwały wybiera po jednym kandydacie. W tym momencie 

podejmujemy uchwałę ws. powołania zespołu opiniującego. Proponuję Radnego Dariusza 

Saternusa na przewodniczącego komisji. Radny Dariusz Saternus wyraził zgodę. Do zespołu 

powołano radnego Dariusza Świerczynę, radnego Mateusza Szymalę, radną Barbarę Popanda-

Skrzypczyk. Pozostali radni również wyrazili zgodę. Następnie przystąpiono do głosowania 

na uchwałą. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Radoszewnicy.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – odbyły się konsultacje w tej sprawie, procedura się 

zakończyła i mieszkańcy wybrali nazwę ulicy Pałacowa. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol. 

  

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – chodzi o rozszerzenie tego planu, czyli zmianę polegającą 

na ujęciu większego obszaru. Pozwoli to na lepszą komunikację tego terenu. Sprawa ta była 

także analizowana na posiedzeniu komisji. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 
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Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż części działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 1876/3 obręb Koniecpol z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania działek sąsiednich, w trybie przetargu ograniczonego. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Łąkowej 

oznaczonych numerem ewidencyjnym 3737 oraz 3738/1 obręb Koniecpol w trybie przetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starym Koniecpolu oznaczonych 

numerem ewidencyjnym 467, 547, 976, 916 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

-Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę numer 

2480/2 o powierzchni 0,6510 ha objętej KW CZ1M/00060059/8, prawem przejazdu i przechodu 

zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 

oznaczonych jako działki numer: 3199/1, 3200/1, 3199/3, 3200/812.  

 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, czy opłata jest jednorazowa. Mecenas Michał Lada 

odpowiedział że tak. Radny Zbigniew Lamch: czy jest wpis w akcie notarialnym, 

odpowiedziano że tak. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 12 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.  
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Ad. 13 Interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

 

Ad 14. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pani Sołtys Rudnik Anna Olak zadała pytanie czy został uregulowany stan prawny działki  

w Rudnikach, gdzie znajduje się remiza strażacka i ujęcie wody. 

Mecenas Michał Lada wyjaśnił, że od dłuższego czasu toczy się postępowanie o zniesienie 

współwłasności tej działki, albowiem gmina ma większość udziału. Współwłaścicielem jest 

osoba, która przebywa za granicą. Problemem jest skierowanie korespondencji do tej osoby. 

Zawiadomienie o oględzinach nie dotarło i sprawa została wyznaczona na kolejny termin. 

 

Mieszkaniec Koniecpola zadał pytanie, czy w sezonie wakacyjnym będą zatrudnieni ratownicy 

nad zalewem, tak jak to było za poprzedniego burmistrza i czy będą rowery wodne? 

 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że jesteśmy w trakcie zagospodarowania terenu. Żeby 

spełnić warunki zagospodarowania plaży należy spełnić również warunki sanitarne. 

Dyrektor Biura Urzędu Gwidon Jelonek dodał, że żadna gmina w powiecie częstochowskim nie 

zgłosiła obiektu do takiego aktywnego wypoczynku. Na ternie powiatu częstochowskiego nie ma 

otwartego kąpieliska. 

 

Mieszkaniec Koniecpola zapytał dlaczego Dni Koniecpola trwały tylko jeden dzień, a nie jak 

poprzednio trzy dni. 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że nie liczy się ilość tylko jakość. Tak, jak 

powiedziałem został zorganizowany turniej siatkarski oraz zawody wędkarskie. Każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. 

 

Mieszkaniec Koniecpola zadał pytanie jaki procent nauczycieli brał udział w strajku? 

Burmistrz Ryszard Suliga – osobą zatrudniająca nauczycieli jest dyrektor szkoły i tam proszę się 

zwrócić. 

 

Mieszkaniec Koniecpola zwrócił uwagę żeby kolumna na sali sesyjnej była w innym miejscu 

usytuowana. Na co Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że pan siedział w innym miejscu  

i teraz się przesiadł. 

 

Mieszkaniec Koniecpola zapytał dlaczego w tym roku próbną maturę nie zdała żadna osoba? 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział że nie ma takich informacji i poinformował żeby w tej 

sprawie zwrócić się do Starostwa Powiatowego, który jest organem prowadzącym szkoły 

średnie. 

 

Ad. 15 Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała za zorganizowanie imprezy plenerowej „Wianki 

nad zalewem” w miniony weekend, na którą licznie przybyli mieszkańcy. 

Liczymy na to, że Dom Kultury na swojej stronie zamieści cykl zajęć dla dzieci w okresie 

wakacyjnym. Przewodnicząca na koniec oddała głos Burmistrzowi. 

Burmistrz Ryszard Suliga na zbliżający się okres wakacji złożył życzenia dobrego wypoczynku  

i nabrania sił do pracy po urlopie. Zachęcił do odwiedzenia naszych stron internetowych, na 

których można znaleźć bieżące informacje z życia gminy.  
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Ad.16 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XI 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Na tym zakończono obrady XI sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 08:30 do 11:15.        


