
Protokół Nr XIII/2019 

XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 5 września 2019 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XIII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na XIII zwyczajnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona 

Jelonka, Sekretarza Gminy Sebastiana Musiała, Skarbnik Monikę Starczewską, Członka Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego Henryka Kasiurę, Mecenasa Michała Ladę, radnych, sołtysów, 

pracowników urzędu i wszystkich obecnych. Przewodnicząca poinformowała, że 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 kworum. 

Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji. 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) 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. 

2) 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. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, 

przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol dla Samorządowego Zakładu 

Budżetowego. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 z dnia  

8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest  

na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady 

Miejskiej  

w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej  

w Gminie Koniecpol na lata 2019-2021. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre 
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zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym  

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków  

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 

 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania  w 

wyborach  ławników do sądów powszechnych. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego 

zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej”. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika 

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych  

do kategorii dróg gminnych. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

na rzecz Gminy Koniecpol działek niezabudowanych położonych w Kuźnicy Grodziskiej, 

oznaczonych numerem ewidencyjnym 219, 220 obręb Kuźnica Grodziska. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie na rzecz Gminy Koniecpol części działki niezabudowanej o powierzchni około 

0,1000 ha położonej w Teodorowie. 

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

działki niezabudowanej położonej w Starym Koniecpolu oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1077 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym. 

16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na 

rzecz Gminy Koniecpol działki niezabudowanej położonej w Okołowicach oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 116/1 obręb Okołowice. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

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

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 

 

Ad. 3 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Radni zapoznali się z protokołem z XI i XII sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia 

26.06.2019 do 05.09.2019 (zał. do protokołu). 

Burmistrz Ryszard Suliga poprosił Radnego Dariusza Saternusa o dodanie kilku zdań ws. 

organizowanych zajęć sportowych. 

Radny Dariusz Saternus powiedział, że w okresie wakacyjnym odbyły się dwa turnieje piłki 

siatkowej, w tym jeden par mieszanych, a drugi par męskich „O błękitną Wstęgę Pilicy” na 

kompleksie przy ul. Armii Krajowej. Burmistrz Ryszard Suliga podziękował radnemu za wielkie 

zaangażowanie się w rozwój sportu w naszej gminie. 

Pani Kierownik MGOPS w Koniecpolu Edyta Wierzbińska przedstawiła informację ws. projektu 

społecznego finansowanego z Unii Europejskiej w zakresie działania 9.1.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Są to szkolenia i kursy zawodowe oraz 
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spotkania integracyjne. Projekt ten pozostaje na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. 

Mieszkańcy – młodsi i starsi – korzystają na bieżąco z infrastruktury oraz projektów społecznych, 

finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Są to: Klub Senior+ przy ul. Szkolnej 17, świetlica 

środowiskowa dla dzieci przy ul. Szkolnej 17 oraz szkolenia komputerowe finansowane w ramach 

środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pani Kierownik wyraziła nadzieję, że 

przedstawione projekty spotkają się z ogólną aprobatą mieszkańców i zachęciła do licznego w nich 

udziału. Następnie Burmistrz Ryszard Suliga kontynuował sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej. 

Burmistrz Ryszard Suliga złożył podziękowania Przewodniczącej Rady Miejskiej i radnym za 

zaangażowanie się w procedurę oceny oddziaływania na środowisko zakładu planowanego na terenie 

byłej oczyszczalni ścieków. Burmistrz poinformował, że teren byłego zakładu KZPP nie został 

sprzedany, a sprawa nowego zakładu dotyczy tylko terenu po byłej oczyszczalni ścieków. W dalszym 

ciągu zbierane są podpisy pod petycją mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na działalność 

zakładu. Petycje i zapytania już zebrane zostały przesłane do inwestora, od którego w poniedziałek 

otrzymamy informację o planowanym z nim spotkaniu z mieszkańcami. Termin spotkania zostanie 

podany do publicznej wiadomości. Nasze obawy są uzasadnione, bo nie chcemy żeby jakaś 

produkcja zatruwała nasze środowisko. Burmistrz Ryszard Suliga zaprosił wszystkich na XX 

Powiatowe Dożynki, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Podziękował szczególnie sołectwom za 

wystrój dożynkowy na terenie naszej gminy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania za 

okres międzysesyjny. Przewodnicząca dodała, że informacja o planowanej budowie zakładu powinna 

być ogłoszona dużo wcześniej, a obawy mieszkańców w tej kwestii są uzasadnione.  

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 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 omówionych już na komisji. Doszła kwota 120 tys. zł na 

projekt budowy nowego przedszkola. W związku ze zgłoszeniami sołectw zmiany dotyczą także 

funduszu sołeckiego. Zmniejszono plan wydatków z kwoty 100 tys. zł na 50 tys. zł w projekcie 

stadionu. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 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 – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Koniecpol dla Samorządowego Zakładu Budżetowego. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XII/92/2019 z dnia 8 sierpnia 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 XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na lata 2019-2021. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r.  

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
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przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 

terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu głosowania  w wyborach  ławników do sądów powszechnych. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 roku  

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji 

Społecznej”. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

-Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos radnemu Mateuszowi Szymali- przewodniczącemu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienia stanowiska. 

Przewodniczący Komisji Mateusz Szymala powiedział, że komisja w sprawie rozpatrzenia skargi 

spotkała się dwukrotnie w dniu 20.08.2019 i 2.09.2019 r. Komisja również spotkała się  

z kierownikiem CIS i pracownikami, które świadczyły usługi opiekuńcze wobec skarżącej rodziny. 

Stanowisko Komisji jest następujące: 

W dniu 16.08.2019 wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga na kierownika Centrum 

Integracji Społecznej. Skarga była obszerna i odnosiła się do wielu aspektów: niezasadnej zmiany 

opiekunki rodziny wnoszącej skargę, niewywiązywanie się nowej opiekunki ze swoich zadań oraz 

niewłaściwego sposobu rozwiązania umowy o świadczeniu usług opiekuńczych przez kierownika CIS.  

 Komisja zapoznała się ze stanowiskiem rodziny zawartym w skardze oraz wyjaśnieniami 

kierownika CIS oraz opiekunek, które świadczyły usługi opiekuńcze wobec rodziny skarżącej. 

Opiekunki składając wyjaśnienia informowały Komisję, że wywiązywały się w sposób prawidłowy ze 

swoich zadań. Zakomunikowały, że dzieci małżeństwa objętego opieką domagały się świadczenia 

usług również im, między innymi poprzez przygotowanie posiłków. Swoje stanowisko przedstawiły na 

piśmie w formie notatki służbowej. Przedstawiono również opinie innych rodzin objętych opieką CIS, 

które wyraziły zadowolenie z jakości świadczonych usług. Opiekunka świadcząca opiekę do lipca 

bieżącego roku stwierdziła, iż sama poprosiła o zmianę rodziny, ze względu na trudności w 

osiągnięciu porozumienia z dziećmi osoby wnoszącej skargę. Komisja uznała, że nie można uznać za 

zasadne zarzutów o zmianie opiekunki oraz o niewłaściwym wykonywaniu obowiązków.  
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 Umowa o świadczenie usług opiekuńczych między Centrum Integracji Społecznej a mężem 

osoby skarżącej przewidywała dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Umowa została 

wypowiedziana przez kierownika CIS w dniu 22.07.2019 roku z dniem 31.07.2019 roku. Termin 

dwóch tygodni nie został zatem zachowany. Komisja uznała, iż zasadny jest zarzut strony wnoszącej 

skargę o nieprawidłowym trybie wypowiedzenia umowy.  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, iż skarga na kierownika  

Centrum Integracji Społecznej jest zasadna w części dotyczącej trybu wypowiedzenia umowy  

o świadczeniu usług opiekuńczych oraz bezzasadna w pozostałych częściach. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała projekt uchwały, w której uznaje się skargę w § 1 pkt.1  

za zasadną w części dotyczącej trybu wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług opiekuńczych  

i w pkt. 2 za bezzasadną w pozostałych częściach. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że projekt tej uchwały stanowi kontynuację Uchwały Nr 

XI/84/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic 

do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol. Do dzisiejszej uchwały wchodzą załączniki  

z mapą, w których zaznaczono drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych, czyli ich przebieg, gdzie 

się rozpoczynają i gdzie się kończą. 

Radny Zbigniew Domoradzki – drogi  ul. Wiejskiej, Krzywej, Borkowej i drogi bez nazwy gdzie się 

znajdują? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odpowiedziała, że to jest w dzielnicy Magdasz. 

Radny Zbigniew Domoradzki – w jakim obrębie są te działki i co chcemy z nimi robić w przyszłości. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek wyjaśnił, że cały czas staramy się uporządkować sprawę regulacji 

dróg w naszej gminie. Nie jest istotne, gdzie są te drogi ale ważne są numery dróg, których nie 

mieliśmy. Dzisiaj zwiększyliśmy środki w budżecie gminy na regulację drogi i dokumenty na 

bieżąca są uzupełniane. Są to standardowe starania, żebyśmy potem mogli składać wnioski  

o dofinansowanie. 

Radny Zbigniew Domoradzki – chcemy wiedzieć, które drogi będą robione. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – zawsze rada wspólnie podejmuje decyzję, które drogi będą robione 

i które powinny być realizowane. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 11 radnych 

Jestem przeciw –1 

Wstrzymuję się – 3. 

 

 

-Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniecpol działek niezabudowanych 
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położonych w Kuźnicy Grodziskiej, oznaczonych numerem ewidencyjnym 219, 220 obręb 

Kuźnica Grodziska. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Pan radny Andrzej Kozak się odniesie do tego projektu uchwały. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że na poprzednich sesjach temat był podejmowany. Podjęliśmy 

już uchwałę o wykupie jednej działki. Niestety rozmowy i negocjacje cenowe nas nie 

satysfakcjonowały, mieliśmy tam zabezpieczenie 50 tys.. Obok tej działki znajdują się dwie 

niezabudowane działki, które obejrzeliśmy z Panią Sołtys, radnym Andrzejem Kozakiem. Jest to 58 

arów, dwie działki usytuowane naprzeciwko remizy. Negocjacje cenowe idą w dobrym kierunku  

i będzie to kwota niższa niż 50 tys. zł. Wieś Kuźnica Grodziska złożyła wniosek, aby swój fundusz 

sołecki przeznaczyć na wykup tej działki.  

Radny Zbigniew Lamch – czy jest to działka budowlana? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że częściowo tak. 

Burmistrz Ryszard Suliga –każdy zakup działki jest na podstawie wyceny. Podjęcie uchwały jest 

pozwoleniem na zakup tej działki. 

Radny Andrzej Kozak –w poprzedniej kadencji była podjęta uchwała ws. zakupu działki ze względu 

na to że miejscowości Wólka, Kuźnica Grodziska, Oblasy nie mają takiej działki, na której by można 

urządzić np. plac zabaw. W chwili obecnej korzystamy z użyczenia placu OSP w Kuźnicy 

Grodziskiej, ale z pewnych powodów musimy ten plac zabaw przenieść. Mamy zakupione urządzenia 

na ten plac. Gdyby udało nam się zakupić działkę to moglibyśmy to wszystko przenieść. Z funduszu 

sołeckiego mamy 14.580,- zł. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że niektóre sołectwa nie mają gdzie inwestować pieniędzy  

z funduszu sołeckiego, stąd pomysł wykupu tych działek z przeznaczeniem na plac zabaw i spotkań 

integracyjnych. Będziemy podejmowali następną uchwałę ws. działki w Teodorowie. Również 

fundusz sołecki przeznaczony na wykup działki.  

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/108 /2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniecpol części działki niezabudowanej 

o powierzchni około 0,1000 ha położonej w Teodorowie. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – chodzi o lokalizację przystanku i placu zabaw z funduszu 

sołeckiego. Część działki zostanie zagospodarowana. 

Radny Leszek Pluta – opłata będzie z funduszu sołeckiego czy z funduszu gminy? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – z funduszu gminy. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starym Koniecpolu oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 1077 obręb Stary Koniecpol w trybie przetargowym. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, temat był już omawiany na komisji, była już 

podjęta uchwała, ale została pominięta jedna działka. 

Radny Zbigniew Lamch – my sprzedajemy działki a czy nie ma pomysłu na jej     
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wykorzystanie? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że jest to działka rolna.  

Ktoś chce mieć działkę w jednym pasie. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r.w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniecpol działki niezabudowanej 

położonej w Okołowicach oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/1 obręb Okołowice. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o przypomnienie tematu. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – komisja zdecydowała, że zasadne jest wyrażenie zgody na odpłatne 

nabycie tej działki tj. koło 20 arów. Koszt podziału działki jest niewiele mniejszy niż wykup. Komisja 

podjęła taką decyzję. 

Mecenas Michał Lada dodał, że gmina musiałaby ponieść koszty podziału. Jest to działka rolna i jej 

wartość nie jest znacząca, najlepiej zakupić ją w całości. 

Radny Jacek Swojnóg powiedział, że część działki jest zajęta przez pas drogowy. Właściciel wyraził 

zgodę na zakup tej działki na rzecz gminy. 

Radny Zbigniew Domoradzki wyraził swoje zdziwienie, że kupujemy działkę w całości o pow.48 

arów. Powinniśmy kupić tylko część działki zajętą pod drogę. Każdy będzie przychodził, żeby od 

niego odkupić jakąś działkę. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zrozumiałam, że ta działka potrzebna jest nam na drogę. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – to komisja zaproponowała, żeby kupić działkę w całości.  

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw –1 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

Ad. 6 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu Panu Henrykowi Kasiurze. 

Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego powitał wszystkich obecnych. 

Swoje wystąpienie rozpoczął od informacji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole 

Szkół w Koniecpolu. Budynek szkoły wybudowany został z możliwością przyjęcia 600 uczniów. 

W ostatnim czasie nie mogliśmy zrekrutować dużej liczby uczniów. W roku szkolnym 

2019/2020 mamy 151 nowych uczniów. W sumie w Zespole Szkół uczy się 316 uczniów. 

Powiat częstochowski przykłada wagę do rozwoju szkolnictwa średniego. Dawniej były dwa 

typy szkół: liceum ogólnokształcące i szkoła zawodowa. Należy wrócić do szkolnictwa 

zawodowego. W tym celu postawiliśmy na renowację i modernizację byłych warsztatów  

w trzech zawodach: mechanik maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych i monter 

robót wykończeniowych i budownictwa. Te zawody są deficytowe i chcemy trafić w rynek 

pracy. Modernizacja tych warsztatów to koszt 2,5 mln zł. 

W sprawie infrastruktury to dokończono odcinek na ul. Klonowej. Dziękuję Burmistrzowi za 

współpracę. Zrobiliśmy część chodnika, część krawężnika, położono masę bitumiczną warstwę 

ścieralną z dofinansowaniem na 670 tys. zł. Poszerzyliśmy drogę w kierunku Wąsosza, odcinek 

od Przysieki 2 km, jest na ukończeniu robót. Wykonujemy duży projekt termomodernizacji 
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Gminnego Centrum Pracy, wymianę okien, ocieplenie za 370 tys. zł, który ma być ukończony  

w tym roku. Również  projekt modernizacji warsztatów ma być zrobiony w tym roku.  

W Radoszewnicy w ostatnim czasie wykonaliśmy ciąg magazynów, a w obecnym czasie 

rozpocznie się projekt za 670 tys. zł budowa wiaty na sól. Dokonaliśmy utwardzenia tego placu 

w masie bitumicznej. Zakupiliśmy zamiatarkę, gdyż w utrzymaniu powiatu jest 180 km dróg.  

Zleciliśmy wykonanie odcinka na skrzyżowaniu Kuźnicy Grodziskiej w kierunku Żelisławic. 

Odcinek ten należy przebudować i dać odpowiednią nawierzchnię. W przygotowaniu jest 

dokumentacja z obniżonym krawężnikiem i budową chodnika w części zabudowy Rudnik  

i Rudniki-Kolonia. W maju były długotrwałe opady deszczu i zgodnie z rozporządzeniem 

ministerstwa była przeprowadzona weryfikacja szkód. Na podstawie protokołu oszacowaliśmy 

szkody na tym odcinku drogi. Liczmy na alokację tych środków. Drugi odcinek to Borowce – 

Ludwinów jest także weryfikowany i wykonano protokół strat. Podsumowując, zadania 

infrastrukturalne w zakresie zadań własnych powiatu, realizowanych na terenie miasta i gminy 

Koniecpol w roku 2019 to nakład 6 mln zł. Jest to duże wsparcie rady oraz członków zarządu 

powiatu. Pan Henryk Kasiura dodał, że do powiatu nie wpłynął żaden wniosek o pozwolenie  

i nie ma żadnej dokumentacji o budowie zakładu biogazowni.  

Kolejną sprawą jest regulacja drogi, działka nr 218 w kierunku Lasów Państwowych, która nie 

jest w ciągu drogi powiatowej. Pan Henryk Kasiura zaprosił na XX Dożynki Powiatowe. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska zapytała czy droga w Radoszewnicy podlega 

zamiataniu? 

Pan Henryk Kasiura odpowiedział, że teraz będziemy zamiatać, bo mamy już czym. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy uda się poprawić stan chodnika na drodze wojewódzkiej 

786 przy Zespole Szkół przy ul. Armii Krajowej? 

Pan Henryk Kasiura przypomniał, że jest to droga wojewódzka. A walczę o tę drogę od 15 lat. 

W tamtej kadencji wraz z Burmistrzem zabiegaliśmy o tę inwestycję. W WPF zapis na 8 mln zł a 

koszty oszacowano na 76 mln zł. 

Rada Sylwia Swojnóg opuściła obrady sesji. 

Stan radnych – 14. 

Radny Wojciech Skrobich powiedział, że Starostwo ma obowiązek utrzymania drogi  

i chodników. Zwrócił uwagę na porządek i wyczyszczenie odcinka od przejazdu do Biedronki 

zwłaszcza teraz przed dożynkami. 

Pan Henry Kasiura – spróbujemy ten odcinek drogi doprowadzić do porządku. 

Radny Zbigniew Domoradzki– co w sprawie odpływu burzowego na ulicy Stawowej? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – negocjujemy następną umowę z powiatem, szukamy 

porozumienia i będziemy wykonywali. 

Radny Zbigniew Domoradzki – najlepiej byłoby przerobić, aby pompa nie musiała pompować 

wody deszczowej na końcu kolektora. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek –tak było zaprojektowane i nie ma innej możliwości, żeby  

odprowadzić tę wodę. 

Mieszkaniec Koniecpol zwrócił się z prośbą do Pani Przewodniczącej i radnych, żeby zrobić 

jeden punkt z wystąpienia gości przed przerwą w obradach. Chcieliśmy się odnieść do sytuacji 

związanej z inwestycją pt. budowa wytwórni nawozów, czy kompostowni. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wszyscy wiedzą w czym jest rzecz, a porządek obrad jest 

przyjęty na początku sesji. W tej chwili wszyscy zasłużyliśmy na 15 minut przerwy. 

Radna Barbara Popanda-Skrzypczyk opuściła obrady sesji. 

Stan radnych – 13. 

Po 15 minutowej przerwie kontynuowano dalsze punkty obrad sesji. 

 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Radny Zbigniew Domoradzki zgłosił sprawę wykoszenia chodnika przy ul. Zielonej.  
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Radny Wojciech Skrobich złożył pisemną interpelację w sprawie wyczyszczenia chodnika 

wzdłuż ulicy Armii Krajowej od przejazdu do Zespołu Szkół, oraz od przejazdu do Biedronki. 

Uzasadniając, że jest to droga wojewódzka i droga służy mieszkańcom. Radny też przypomniał, 

że wcześniej zwracał się o porządkowanie środkami chwastobójczymi. 

Radny Dariusz Saternus zapytał o termin realizacji drogi na ul. Robotniczej. 

Burmistrz Ryszard Suliga – jest przygotowany projekt organizacji ruchu i dopiero po 

zatwierdzeniu możemy sprawę kontynuować. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zgłosiła informację o wnioskowanych przez mieszkańców 

progach zwalniających na ul. Robotniczej. Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza ws. 

przybliżenia pomysłu na plac - tzw. „księdza pole”. 

Burmistrz Ryszard Suliga – przystąpiliśmy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, 

terenu przy ul. Robotniczej. Na ten teren będzie można wjeżdżać od ul. Żeromskiego, na którym 

chcemy żeby powstało przedszkole z oddziałem żłobka. Chcemy je usytuować w tym miejscu, 

gdzie znajduje się w tej chwili plac zabaw. Ze względu na bezpieczeństwo chcieliśmy zrobić 

wjazd od ul. Robotniczej pomiędzy blokiem 9 a blokiem 11dla samochodów o niskim tonażu. 

Spotkanie w tej sprawie odbyło się z mieszkańcami na wniosek spółdzielni mieszkaniowych. 

Czekamy na decyzję, jaką mają podjąć, aby ta droga została przekazana do gminy. Natomiast 

gmina chce tyle samo metrów kwadratowych przekazać spółdzielni na parking. Mamy nadzieję, 

że szybko dojdzie do zamknięcia i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Radny Zbigniew Lamch – zgłosił sprawę wykoszenia trawy przy drodze wojewódzkiej na ul. 

Leśnej. Także wykoszenie drogi Zagacie – Stefanów. 

Radny Mateusz Szymala – wyraził wdzięczność ws. drogi na Michałowie. Czy są plany gminy 

na dokończenie drogi Kolonia-Rudniki i Pękowiec. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – nie wiemy w jakim terminie uda nam się to zrobić, nie mamy 

własności uregulowanej. 

Radny Andrzej Kozak – na odcinku drogi od Wólki w kierunku Oblas skrót spełniałby swoją 

funkcję, bo autobusy szkolne skracają sobie drogę dojazdu. 

 

Ad8. Zapytania i wolne wnioski. 

Sołtys Oblas Anna Olak – czy w planach gminy jest remont szkoły podstawowej w Rudnikach, 

budynek ten jest z lat 70 –tych. Elewacja szkoły jest do zrobienia. Kolejne pytanie dotyczyło 

działki w Rudnikach, gdzie jest ujęcie wody, czy sprawa ruszyła do przodu. 

Mecenas Michał Lada potwierdził, że sprawa ruszyła, za miesiąc będą przeprowadzone 

oględziny i wszystko jest na dobrej drodze, aby zakończyć sprawę. 

Burmistrz Ryszard Suliga stwierdził, że ujęcie wody jest bardzo ważne i chcemy aby 

mieszkańcy mieli dostęp do wodociągu. Potrzeb jest wiele, nie jesteśmy w stanie zrobić 

wszystkiego od razu. Priorytetem w tym roku jest budowa przedszkola, kanalizacja na Słowiku  

i na Magdaszu. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos zgłosił sprawę wykoszenia poboczy od Teresowa w stronę 

Załęża. Sołtys zapytał, dlaczego gminne dożynki nie odbędą się na terenie stadionu. Czy teren 

stadionu jest gminny? Zwrócił się do radnych ws. zaniedbanego terenu pałacowo-parkowego.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że stadion jest gminny i nie jest na sprzedaż. 

Pomiędzy klubem „Pilica” a gminą jest tylko umowa użyczenia. Natomiast Pałac Potockich jest 

wystawiony na sprzedaż i nie wiemy czy nas stać na zakup. Gmina zrobiła drogę w Teresowie. 

Chcemy wykonać kanalizację na Słowiku, przedszkole. Mamy wiele potrzeb, ale i też 

zaplanowanych inwestycji. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że wykonujemy zadania zgodnie z planem realizacji. 

Dożynki są powiatowe i odbędą się na terenie szkoły średniej, która podlega pod Starostwo 

Powiatowe. 
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Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że na stadionie nie ma zaplecza kuchennego i dlatego 

dożynki odbędą się na terenie szkoły. 

Mieszkaniec Koniecpola odniósł się do wypowiedzi Burmistrza z działalności międzysesyjnej, 

zwracając uwagę na brak zabezpieczenia środków na zatrudnienie ratowników. Tabliczka  

z napisem „zakaz kąpieli” jest niewłaściwa. Mieszkaniec Koniecpola odniósł się do sprawy 

budowy zakładu produkcji nawozów organicznych  z odpadów biodegradowalnych i energii 

elektrycznej w skojarzeniu na działce nr 8773 w Koniecpolu.  

To Burmistrz wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych tej inwestycji. Mieszkaniec 

zdziwiony był tym, że radni zbierają podpisy w imieniu Burmistrza. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprawiła, że podpisy zbierane były w imieniu mieszkańców. 

Mieszkaniec Koniecpola zapytał, dlaczego nie były przeprowadzone konsultacje społeczne i nie 

zostało wytłumaczone, na czym polega to przedsięwzięcie. Mieszkaniec Koniecpola chciał 

przedstawić stanowisko, na czym polega produkcja odpadów biodegradowalnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że dokumenty w sprawie można złożyć w pokoju 

nr 21, a teraz tylko prosimy o zadawanie pytań. 

Mieszkaniec Koniecpola powiedział, że nie ma potrzeby organizować spotkania z inwestorem, 

skoro wszystko zawarte jest w raporcie. Zapytał także, do kogo należy portal koniecpol.info, bo 

w związku z tym przedsięwzięciem były przeprowadzane dwa wywiady, w tym jeden  

z Burmistrzem, a drugi z panem Wiśniewskim, który inwestorem nie jest. Który z inwestorów 

będzie na spotkaniu, jeżeli do niego dojdzie. Czy sposób konsultacji społecznych polegających 

jedynie na spotkaniu z inwestorem właściwy w przypadku tak poważnych zagrożeń, jakie niesie 

ze sobą ta inwestycja.  

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że chcielibyśmy żeby zakład był i byli inwestorzy, którzy 

chcieli ten zakład kupić. Przystąpiliśmy zgodnie z procedurą do badania oddziaływań na 

środowisko, jeżeli chodzi o konsultacje - o miesiąc został przedłużony czas na opinie i wnioski 

mieszkańców. Jeżeli chodzi Panu o portal koniecpol.info, to każdy może założyć taki portal, 

można tam wejść i zobaczyć kto jest właścicielem. Pan Burmistrz poprosił panią kierownik 

referatu Martę Młyńską-Klimas o kilka zdań w tej sprawie. 

Pani Marta Młyńska-Klimas powiedziała, że zostało wysłane pismo do inwestora w sprawie 

spotkania z mieszkańcami. Każda uwaga czy wniosek zostały również przesłane do inwestora. 

Sanepid i Wody Polskie wydały pozytywną opinię. Czekamy na najważniejszą decyzję 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że opinie które przyszły muszą odnieść się do tych 

uwarunkowań. Mamy termin 30 dni na każde zapytanie. 

Pani Marta Młyńska-Klimas – uwarunkowania są wpisane do decyzji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie środowiska. 

Radny Leszek Pluta odniósł się do pojęcia „klimat dla biznesu”. Pytanie jest takie, co dalej  

z Koniecpolem i rozwojem przemysłu. Jeszcze nie zapadły żadne decyzje, dopiero zbieramy 

opinie. Pojawia się szansa na nową inwestycję. Nie będziemy nic robić ze szkodą dla 

mieszkańców, bo sami tu mieszkamy. 

Mieszkaniec Koniecpola zadał pytanie, którędy przewieziemy tysiące ton odpadów, czy ul. 

Szkolną? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że problem nas zaniepokoił, bo informacje za późno 

do nas dotarły. Gdyby temat był przedstawiony wcześniej, to mieszkańcy też mieliby inne 

podejście do tej inwestycji. 

Pani Marta Młyńska-Klimas powiedziała, że obowiązują nas przepisy w decyzji środowiskowej, 

a udział społeczeństwa odbywa się na pewnym etapie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – udział radnych również mógłby nastąpić wcześniej w tym 

temacie. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – było spotkanie z pomysłodawcą projektu. 
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Burmistrz Ryszard Suliga zwrócił się do wszystkich, aby poczekać. Czekamy na raport  

i wydanie opinii. Mamy na uwadze mieszkańców. Liczy się dla nas dobro nas wszystkich. 

Mieszkaniec Koniecpola powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi ws. ratowników. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, żeby utworzyć kąpielisko należy spełnić wiele warunków: 

higienicznych, technicznych. W przyszłym roku chcielibyśmy spełnić wszystkie warunki  

i bylibyśmy pierwszą gminą w powiecie, gdzie kąpielisko powstało. 

Radny Zbigniew Domoradzki wyraził swoje zaniepokojenie, że już dwie opinie instytucji są 

pozytywne  ws. budowy zakładu biogazowni. Najlepszym sposobem byłaby zmiana planu 

zagospodarowania przestrzennego. Z dostępnych informacji wynika, iż planowana inwestycja 

znajduje się na obszarze występowania pierwszego użytkowego poziomu wód 

czwartorzędowych, głównego użytkowego poziomu wód podziemnych, a co więcej w granicach 

strefy ochronnej tego zbiornika. Spływ wód, a więc i potencjalnych zanieczyszczeń odbywa się 

w kierunku zachodnim, czyli w kierunku istniejących studni. Przedmiotowa inwestycja z dużym 

prawdopodobieństwem trwale zanieczyści nie tylko grunt, ale i wody podziemne. Reasumując, 

planowana inwestycja stwarza bezpośrednie zagrożenie aby zanieczyszczone zostały grunty oraz 

poziom wodonośny. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radnego, aby swoje uwagi i wnioski złożył  

w pokoju 21. 

Mieszkaniec Koniecpola zadał pytanie, czy inwestor wystąpił o warunki zabudowy na tym 

terenie oczyszczalni. Czy w urzędzie znajduje się wuzetka o warunki zabudowy dla 

oczyszczalni.  

Mecenas Michał Lada powiedział, że radni mają świadomość, że występują jako organ 

administracji publicznej. Każdy organ działa na zasadzie przepisów prawa. 

Mieszkanka Koniecpola zadała pytanie radnemu Leszkowi Plucie ws. wjazdu samochodów 

ciężarowych powyżej 10 ton od strony ul. Armii Krajowej na ul. Łąkową. Przejazdy odbywają 

się w godzinach porannych i wieczornych. Chcemy spać spokojnie.  

Radny Leszek Pluta – tak rozmawialiśmy na ten temat tuz przed moim urlopem. Ostatnio nie 

było mnie dwa tygodnie. Zaraz po Pani rozmowie starałem się skontaktować z tym Panem. 

Temat będzie załatwiony najpierw polubownie. Jest tam oznakowanie i są służby, które mogą 

interweniować w tej sprawie. 

 

Ad. 9 Sprawy różne. 

Punkt sprawy różne nie został podjęty. 

 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XIII 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Na tym zakończono obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 17:50. 


