
Protokół Nr XV/2019 

XV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 17 października 2019 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XV zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

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

Sekretarza Gminy Sebastiana Musiała, Skarbnik Monikę Starczewską, 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 zgłosiła zmiany w dzisiejszym porządku obrad, tj. wycofanie 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2019 

Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do 

wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 

Uchwała podjęta w dniu 5 września 2019 został częściowo uchylona przez Nadzór Wydziału 

Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt uchwały ponownie idzie do zaopiniowania 

przez związki zawodowe, w związku z powyższym na dzisiejszej sesji nie może być ona uchwalona. 

Przystąpiono do głosowania za wycofaniem z pkt 5 ppkt 7) projektu uchwały. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radnych o składanie wniosku ws. zmiany  

w porządku obrad. 

Radny Dariusz Saternus wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej wobec zamiaru 

realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcji nawozów organicznych  

z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu na działce  nr 8773  

w Koniecpolu ul. Szkolna. 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem w pkt 5 ppkt 8) projektu uchwały. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

Następnie Burmistrz Ryszard Suliga wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej  

i ul. Szkolnej w Koniecpolu. 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem w pkt 5 ppkt 7) projektu uchwały. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Po wprowadzonych zmianach 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 wyrażenia zgody na utworzenie  

i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres  

5 lat nieruchomości zabudowanej położonej stanowiącej działkę 324 obręb Luborcza w trybie 

bezprzetargowym. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/190/13 z dnia 26 

lutego 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 

„Centrum Integracji Społecznej”. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. 

Szkolnej w Koniecpolu. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej wobec 

zamiaru realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcji nawozów 

organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu na działce  

nr 8773 w Koniecpolu ul. Szkolna. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  w sprawie wyboru ławników do Sądów 

Powszechnych. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 
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Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

 

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 XIII i XIV sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia 

05.09.2019 do 17.10.2019 (zał. do protokołu). 

Burmistrz Ryszard Suliga poinformował o uchwale RIO i pozytywnej opinii o przebiegu budżetu za I 

półrocze 2019 r. Taka pozytywna opinia umacnia nas w przekonaniu, że gmina Koniecpol idzie do 

przodu. Burmistrz złożył podziękowania Pani Skarbnik Monice Starczewskiej za przygotowanie 

budżetu. Podziękował również za duży wkład i zaangażowanie pracownikom Domu Kultury i urzędu 

miasta, radnym, sołtysom, stowarzyszeniom i OSP oraz mieszkańcom w przygotowaniu XX 

Powiatowych Dożynek.  

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 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. Pani Skarbnik 

poinformowała o zmianach w budżecie, które stanowią załączniki do uchwały.  

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 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. 

 

- Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że ta uchwała pozwala nam wspierać inicjatywy lokalne, które 

są na terenie naszej gminy. Mamy już fundusz sołecki i inicjatywy soleckie. Teraz możemy wspierać 

także inicjatywy lokalne i stworzyć możliwości zgłaszania wniosków o realizację zadania publicznego 

we współpracy z Gminą, co pozwala na wykorzystanie potencjału mieszkańców, jak i skutecznie 

poprawia jakość działania samorządu, który odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowania 

społeczności lokalnej. 

Projekty w ramach inicjatywy lokalnej finansowane będą częściowo z budżetu Gminy 

Koniecpol, zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.   

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała XV/119/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej położonej stanowiącej 

działkę 324 obręb Luborcza w trybie bezprzetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała XV/120/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r 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 XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała uzasadnienie do niniejszej uchwały  

o następującej treści: Przedmiotem niniejszej uchwały jest zmiana obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów 

uchwalonego uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r., 

celem korekty warunków zabudowy i zagospodarowania terenów z uwzględnieniem nowych, 

aktualnych uwarunkowań prawnych i faktycznych. Natomiast dla trzeciego obszaru sporządzony 

zostanie plan miejscowy zgodnie z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol. Zgodnie z wymaganiami art. 14 ust. 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przeprowadził analizy dotyczące 

zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz stopnia zgodności 

przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol. 
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Przewidywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny ze studium  

i zasadny, a przygotowane materiały umożliwiają przystąpienie do jego sporządzenia. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zadawanie pytań. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, co chcemy tam zmieniać? 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że podejmujemy uchwałę, która  upoważnia do zmiany  

w planie zagospodarowania przestrzennym. Zmiany oczywiście będą uzgadniane z radą oraz  

z mieszkańcami naszej gminy w drodze konsultacji społecznych. Chodzi o tereny byłej 

oczyszczalni KZPP i wszystkich działek, które są w jej obrębie. 

Radny Zbigniew Domoradzki dodał, żeby ten teren poszerzyć na całą ul. Tarchalskiego. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Panie Radny, my do lasu nie chcemy wchodzić. 

Radny Zbigniew Domoradzki – a ZRM? 

Burmistrz Ryszard Suliga – mówimy obecnie o tych terenach po byłej oczyszczalni KZPP.  

Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami i ocenie Wysokiej Rady, podejmiemy 

uchwałę dotyczącą zmian, bądź utrwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała XV/122/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej wobec zamiaru realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 

Budowa zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii 

elektrycznej w skojarzeniu na działce  nr 8773 w Koniecpolu ul. Szkolna. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała stanowisko Rady Miejskiej w sprawie realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów 

biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu na działce nr 8773 w Koniecpolu co 

stanowi załącznik do uchwały:  

§1.Radni Rady Miejskiej sprzeciwiają się lokalizacji zakładu produkcji nawozów organicznych  

z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej na działce o nr 8773 w Koniecpolu  

i podjęciu jakiejkolwiek działalności związanej z przetwarzaniem odpadów w tym miejscu. 

§ 2. Radni Rady Miejskiej obligują Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do podjęcia wszelkich 

działań uniemożliwiających realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 

Uzasadnienie: 

Działalność związana z przetwarzaniem odpadów jest rozbieżna z wizją rozwoju zawartą w strategii 

rozwoju Miasta i Gminy Koniecpol, przyjętą do roku 2025. 

Lokalizacja inwestycji w pobliżu największego skupiska mieszkaniowego stanowi bezpośrednie 

zagrożenia dla ludzi. 

Inwestycja będzie powodować uciążliwości w postaci nieprzyjemnego zapachu i hałasu przy 

transporcie oraz pracy urządzeń. Na podstawie dokumentacji nie sposób określić skali uciążliwości, 

ani skutków długotrwałego oddziaływania na środowisko naturalne.  

Budowa uniemożliwi rozwój Koniecpola pod względem turystycznym i rekreacyjnym.  Piękne 

zielone tereny służące wypoczynkowi, jak np. Dolina Pilicy,  stracą swoją atrakcyjność.  

Spadnie wartość nieruchomości oraz pogorszy się stan dróg. 

Brak możliwości kontroli nad rodzajem i ilością odpadów budzi obawy zagrożenia 

mikrobiologicznego i epidemiologicznego. 

Następnie przystąpiono do głosowania na projektu uchwały ws. przyjęcia ważnego dla naszego 

miasta stanowiska Rady Miejskiej w Koniecpolu.  

 

 



 6 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga złożył radnym podziękowania za takie stanowisko i wsparcie w tak 

ważnej decyzji. 

 

- Uchwała XV/123/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

wyboru ławników do Sądów Powszechnych. 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu Dariusza Saternusa o odczytanie opinii 

Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 5 września 2019 r.  

Radny Dariusz Saternus odczytał opinię zespołu na temat kandydatów na ławników,  

w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.52 z późn. zm.). 

Przed powołaniem komisji skrutacyjnej Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz 

odczytała regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, który 

stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XIII/103/2019 z dnia  

5 września 2019 r. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radnych  

o zgłaszanie się kandydatów do komisji skrutacyjnej. 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji: 

1. Radny Wojciech Skrobich – przewodniczący komisji skrutacyjnej, 

2. Radny Mateusz Szymala – członek komisji skrutacyjnej,  

3. Radny Leszek Pluta – członek komisji skrutacyjnej.  

Powołana komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy i zajęła się przygotowaniem kart do 

głosowania. Następnie komisja skrutacyjna rozdała opieczętowane karty do głosowania 15 

radnym. Na kartach głosowania umieszczone były nazwiska dwóch kandydatów w kolejności 

alfabetycznej. Przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem kandydata na ławnika wg 

regulaminu głosowania.  

Po wrzuceniu ostatniej karty do urny komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów  

i podania wyników głosowania. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Radny Wojciech Skrobich odczytał protokół z wyborów 

ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie, który wraz z kartami do głosowania stanowi 

załącznik do protokołu. 
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W wyniku tajnego głosowania kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 

1. Pani Katarzyna Marek: 

- ilość głosów za wyborem kandydata na ławnika: 12 głosów 

- ilość głosów przeciw wyborowi kandydata na ławnika: 3 głosy. 

2. Pan Wojciech Szydłowski: 

- ilość głosów za wyborem kandydata na ławnika: 3 głosy 

- ilość głosów przeciw wyborowi kandydata na ławnika: 12 głosów. 

Po odczytaniu protokołu komisji skrutacyjnej Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta 

Chrzuszcz odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych i 

poprosiła radnych o głosowanie nad uchwałą. 

Wyniki głosowania: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła 15 minut przerwy.  

Po 15 minutowej przerwie kontynuowano dalsze punkty obrad sesji. 

 

Ad. 6 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Nie było wystąpień zaproszonych gości. 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Radny Wojciech Skrobich otrzymał odpowiedź na zgłoszoną interpelację ws. w sprawie 

wyczyszczenia chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej od przejazdu do Zespołu Szkół, oraz od 

przejazdu do Biedronki. Gmina Koniecpol wystąpiła w dniu 12.09.2019 r. z pismem do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ws. wyczyszczenia chodnika przy ul. Armii 

Krajowej w Koniecpolu. 

Ad. 8 Interpelacje radnych. 

Radny Rafał Chojnacki w dniu 16.10.2019 r. złożył pisemną interpelację ws. uprzątnięcia 

parkingu przy cmentarzu parafialnym na ul. Mickiewicza, tj. wykoszenie przylegającego terenu 

wykorzystywanego w trakcie świąt jako parkingu oraz oczyszczenie chodnika w ciągu tej ulicy  

z chwastów i trawy. 

 

Ad.9 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Mateusz Szymala złożył podziękowania za naprawę kapliczki, choć pozostały jeszcze 

drobne porządki przy niej i zwrócił się z prośbą, aby te prace zostały dokończone. 

Radny Dariusz Saternus zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem o oczyszczalnię ścieków.  

W poprzedniej kadencji słyszeliśmy, że jest ona przepełniona i jest już maksimum  

jej wydolności. Teraz doszły nowe przyłącza i czy jest projekt na jej powiększenie. 
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Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że przystępujemy do oceny jaka musi być wielkość 

oczyszczalni i planujemy podwoić jej zasoby. Projekt zostanie zlecony w najbliższym czasie, na 

który zostanie ogłoszony przetarg. Realizacją projektu zajmie się MPK w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do sołtysów o składanie zapytań i wolnych 

wniosków. Nie było pytań, w związku z czym zwróciła się do mieszkańców. 

Mieszkaniec Koniecpola zapytał dlaczego gmina w sobotę przed dniem dożynek powiatowych 

nie zorganizowała narodowego czytania, jak w latach ubiegłych. 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że co roku była taka akcja narodowe czytanie. W tym 

roku narodowe czytanie nie zostało zorganizowane ze względu na organizacje i przygotowanie 

dożynek powiatowych. Dużo osób było zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zostało 

zorganizowane spotkanie trochę o innym charakterze z autorami książek. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że w tym dniu odbył się przegląd grup teatralnych  

i nasze zespoły teatralne „Babiniec” i „Feniks” brały w nim udział. Wiemy już o wyróżnieniu na 

tym przeglądzie. Niemożliwe było właściwe przygotowanie kilku wydarzeń w tym samym 

czasie. 

Mieszkaniec Koniecpola w imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformował, 

że  w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 16:00 odbędzie się nadzwyczajne walne spotkanie w 

celu przekazania drogi dojazdowej do przedszkola i żłobka. Ta droga jest jedyną drogą 

dojazdową do bloku nr 11 na ul. Robotniczej.  

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że został wyłożony do wglądu plan zagospodarowania 

przestrzennego, który będzie prowadzony na terenie tzw. „Księżego pola”. Odbyło się spotkanie 

z mieszkańcami bloku nr 9 i nr 11 celem przedstawienia naszej koncepcji zagospodarowania 

tego terenu, tj. na czym nam bardzo zależy budowa przedszkola ze żłobkiem. Jedna spółdzielnia 

wyraziła zgodę, żeby wykonać drogę wjazdową. Natomiast od drugiej spółdzielni 

mieszkaniowej jeszcze takiej zgody nie otrzymaliśmy i na tym spotkaniu w listopadzie, na 

którym oczywiście będę, otrzymamy odpowiedź. Po pisemnej decyzji o wyrażeniu zgody 

możemy dalej myśleć o zagospodarowaniu tego terenu. 

Radny Jacek Swojnóg w imieniu własnym i OSP złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Koniecpol, Dyrektorowi Biura i pracownikom urzędu za pomoc przy remoncie dachu  

i ocenie kosztorysowej, który po wichurze we wrześniu został częściowo zerwany z budynku 

remizy. Radny podziękował też za przekazaną torbę medyczną Burmistrzowi Ryszardowi 

Sulidze i Posłowi RP Szymonowi Gizyńskiemu. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Punkt sprawy różne nie został podjęty. 

 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XV 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Na tym zakończono obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:00 do 16:55. 


