
Protokół Nr XII/2019 
XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 8 sierpnia 2019 roku 
 
 

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

Ad. 1 Otwarcia XII Nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz 
przywitała wszystkich obecnych na sesji: Burmistrza Ryszarda Suligę, Skarbnik Monikę 
Starczewską, radnych i pracowników urzędu. 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 15 Radnych, co stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
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. Podjęcie uchwał: 

 
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  
b) w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032. 

c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających 
siedzibę na obszarze Gminy Koniecpol oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

d) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 
kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin 

  
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 
 
 
Ad. 2Podjęcie uchwał w sprawie: 
- Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2019 rok. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu 
uchwały budżetowej. 
Skarbnik Monika Starczewska – zwiększamy dochody o 45 tys. zł z tytułu zwrotu podatku 
VAT oraz zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 45 tys. zł. Są to środki na zabezpieczenie  
i demontaż azbestu.  
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Przystąpiono do głosowania. 
Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
- Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 
2011-2032. 
 
 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
 
- Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 sierpnia 2019 r.  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Koniecpol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

- Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów 
szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
 
Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, czy sprawa została omówiona na posiedzeniu komisji? 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odpowiedziała, że tak. 

  
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz na koniec obrad sesji udzieliła głosu Burmistrzowi. 
Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do sprawy wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji nawozów 
organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej na działce po byłej 
oczyszczalni ścieków byłego zakładu KZPP przy ulicy Szkolnej. Jako mieszkańcy czekaliśmy 
z niecierpliwością, aby tereny nieistniejącego zakładu był zagospodarowane. Sprawę przejął 
komornik i odbyła się licytacja. Udało nam się znaleźć inwestora, ale w licytacji wygrała inna 
firma. Dotyczy to tylko terenu po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Szkolnej a nie całego 
terenu byłego zakładu. Nowy inwestor zwrócił się do nas o pozwolenie na wydanie decyzji 
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środowiskowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przesłałem dokumenty celem 
zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, SANEPiD  
i Wód Polskich. Także do inwestora została wysłana informacja o uzupełnieniu wniosku. Na 
bieżąco informujemy o planowanej inwestycji na stronie urzędu i portalu Koniecpol.info. 
Cała dokumentacja znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 21, z którą 
mieszkańcy mogą się zapoznać i wyrazić swoją opinię. Gmina nawet po wydaniu pozytywnej 
opinii środowiskowej może wydać negatywną decyzję, jeżeli mieszkańcy wyrażą stanowczy 
sprzeciw. Inwestor, co wynika z dokumentów nam przedłożonych, planuje budowę zakładu 
produkcji nawozów organicznych na terenie byłej oczyszczalni ścieków KZPP. Jako gmina 
dbamy o czyste powietrze i rozwój turystyczny naszego miasta. Podkreślam, że nie wydałem  
i nie wydam takiej decyzji, jeżeli mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw i negatywnej opinii 
środowiskowych instytucji. Ja, jako Burmistrz i Rada Miejska nie wydamy żadnej decyzji, 
która byłaby uciążliwa dla naszych mieszkańców. Zwróciłem się do inwestora, aby mogło 
odbyć się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Dziękuję. 
 
Radny Zbigniew Domoradzki dodał, że swoje uwagi można składać do dnia 16 sierpnia 2019 
r. w pokoju nr 21 Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 
 
Radny Mateusz Szymala zapytał w związku z wcześniej podejmowanymi uchwałami. Wiosną 
Komisja Spraw Społecznych poprosiła o zmianę lokalizacji dowozów dzieci Aleksandrów, 
Teodorów i Michałów i czy gmina jakieś działania w tym temacie podjęła, żeby dzieci nie 
musiały długo czekać na dowóz. 
 
Burmistrz Ryszard Suliga podkreślił, że radny i Pani Przewodnicząca zaraz po wyborach 
interesowaliśmy się, że dzieci z Aleksandrowa długo dojeżdżały i bierzemy to pod uwagę 
przy organizacji dowozu dzieci do szkół na nowy rok szkolny, od września. 
  
 
4. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 16:00 do 16:35. 

 

 
 
 

 
 


