
Protokół Nr XVII/2019 

XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XVII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na XVII 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. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą 

ciszy tragicznie zmarłych w wyniku katastrofy budowlanej w Szczyrku. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła następujący 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. Wystąpienia zaproszonych gości. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie upamiętnienia doktora Ludwika de Rathel 

w formie tablicy pamiątkowej. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w 

Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 
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7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce 

budżetowej pod nazwą Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, 

wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Koniecpolu „Wesoły 

Skrzat”. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/333/17 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXII/2004 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol. 

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

nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek 

niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy Marii i Zuzanny Gruszeckich 

oznaczonych numerem ewidencyjnym 3226/45, 3227/45 obręb Koniecpol na działki 

niezabudowane oznaczone numerem  3227/43 i 3227/47 obręb Koniecpol. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady 

Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/122/2019 z dnia 17.10.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

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

Radni zapoznali się z protokołem z XV i XVI sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chruszcz poinformowała, że  rodzina doktora Ludwika de Rathel nie dojechała 

na dzisiejsze posiedzenie.  

 

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia 

17.10.2019 do 05.12.2019 (zał. do protokołu).  

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

- Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

upamiętnienia doktora Ludwika de Rathel w formie tablicy pamiątkowej 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przestawiła osobę doktora Ludwik de Rathel. Doktor  urodził się 1 

sierpnia 1859 r. w Żarkach. Po ukończeniu gimnazjum w Piotrkowie studiował medycynę na 

Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1879 – 1885 i otrzymał tytuł doktora 

wszech nauk lekarskich. W 1885 r. przybył do Koniecpola i zaczął pracę jako lekarz 

wolnopraktykujący. Służył pomocą lekarską zarówno członkom rodzin hrabiów Potockich i 

Ostrowskich oraz ludności miejscowej. Dr Ludwik de Rathel był zasłużonym społecznikiem, 

popularyzatorem oświaty sanitarnej. 

Zorganizował w Koniecpolu PCK, Ochotniczą Straż Pożarną, której był długoletnim prezesem oraz 

Spółkę Eksploatacji Torfu. W 1938 r. z okazji 50-lecia pracy lekarskiej w Koniecpolu otrzymał za 

całokształt zasług Złoty Krzyż Zasługi. W czasie II wojny światowej w domu doktora mieściły się 

tajne komplety nauczania. 

Udzielał pomocy materialnej rodzinom wysiedlonym z Poznania, uciekinierom po powstaniu 

warszawskim oraz przechowywał Żydów. Zmarł 17 lutego 1949 r. pochowany został na cmentarzu 

parafialnym przy ul. Szkolnej w Koniecpolu. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 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. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w WPF i budżecie. 

W roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie dochodów, 

wydatków i przychodów dokonano następujących zmian: 

Zwiększenie dochodów ogółem 

w 2019 r. 

840.559,55 zł 

w tym: 
 

Zwiększenie dochodów bieżących 789.973,97 zł 

Zwiększenie dochodów majątkowych 50.585,58 zł 
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Zwiększenie wydatków ogółem 

w 2019 r. 

663.784,00 zł 

w tym: 
 

Zwiększenie wydatków bieżących 561.784,00 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 102.000,00 zł 

Deficyt plan (po zmniejszeniu) 1.125.507,03 zł 

Zmniejszenie przychodów 176.775,55 zł 

Zmiana rozchodów 0,00 zł 

 

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą: 

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł z tytułu dotacji na 

działanie "Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci". 

2. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 59.775,00 zł z tytułu środków 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

3. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01078 o kwotę 2.761,84 zł z tytułu: czynszu - 

1.700,00 zł, kosztów upomnienia - 69,60zł, odsetki -992,24 zł. 

4. Zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 334,00 zł z tytułu zezwoleń na linie 

komunikacyjne. 

5. Zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 6.253,20 zł z tytułu: ustanowienia 

służebności gruntowej - 4.500,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości - 1.750,00 zł, odsetek - 

3,20 zł. 

6. Zwiększenia dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 8.774,81 zł z tytułu: czynszu - 5.580,00 

zł, odszkodowania - 3.194,81 zł. 

7. Zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 2.014,57 zł z tytułu: odsetek - 131,64 

zł, kosztów upomnień i not - 548,93 zł, zajęcia pasa drogowego - 1.334,00 zł,  

8. Zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 8.247,38 zł z tytułu: odszkodowania - 

6.050,00 zł, zwrotu za zniszczone podręczniki - 2.197,38 zł. 

9. Zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 20.005,50 zł z tytułu: opłaty za 

wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin - 20.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej 

dotacji - 5,50 zł. 

10. Zwiększenia dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 2.023,62 zł z tytułu wynajmu 

gimbusa.  

11. Zwiększenia dochodów w rozdziale 85154 o kwotę 595,74 zł z tytułu: zwrot 

niewykorzystanej dotacji - 585,71 zł, odsetki - 10,03 zł. 

12. Zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 4.199,38 zł z tytułu: koszty 

upomnienia - 69,60 zł, odsetek - 254,82 zł, opłata za zmniejszenie retencji - 3.874,96 zł. 

13. Zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 17.400,00 zł z tytułu dzierżawy. 

14. Zwiększenia dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 7.588,93 zł z tytułu zwrotów za 

energię. 

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą: 

1. Zwiększenia dochodów w rozdziale 01078 o kwotę 5.487,82 zł z tytułu wpłat mieszkańców 

za przyłącza wodociągowe. 

2. Zmniejszenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 44.847,00 zł z tytułu dotacji na 

przebudowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy. 

3. Zwiększenia dochodów w rozdziale 60017 o kwotę 114.250,00 zł z tytułu dotacji na 

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów. 

4. Zmniejszenia dochodów w rozdziale 60078 o kwotę 48.434,00 zł z tytułu dotacji na 

przebudowę drogi Radoszewnica - Teresów. 
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5. Zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 16.785,96 zł z tytułu: 1.434,20 zł - 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 15.351,76 zł - sprzedaż 

działek. 

6. Zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 7.342,80 zł z tytułu wpłat mieszkańców 

za przyłącza kanalizacyjne. 

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą: 

1. Zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu: dotacji dla Domu 

Kultury - 2.000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych - 3.000,00 zł. 

2. Przeniesienia wydatków z rozdziału 85395 w kwocie 36.703,42 zł do rozdziału 85232. 

3. Przeniesienia wydatków z rozdziału 75023 wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 

291.979,05 zł do rozdziału 75085 w kwocie 245.092,42 zł oraz rozdziału 90002 w kwocie 

46.886,63 zł. 

4. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 85219 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 

3.700,00 zł i zwiększenia na zakup materiałów. 

5. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 2.000,00 zł na usługi opiekuńcze. 

6. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 9.650,00 zł na wynagrodzenia w 

świetlicach szkolnych. 

7. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł na wypłatę świadczenia 

500+. 

8. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia i 

pochodne i zmniejszenia na zakup usług szkoleniowych. 

9. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez 

jst od innych jst. 

10. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 3.600,00 zł na wynagrodzenia i 

pochodne. 

11. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 149.991,00 zł na obsługę długu. 

12. Przeniesienia wydatków z rozdziału 80101 do 80103 w kwocie 6.000,00 zł z dotacji dla 

szkoły na dotację dla oddziału przedszkolnego. 

13. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 41.475,00 zł, w tym: 31.000,00 zł na 

wynagrodzenia i pochodne, 10.475,00 zł na zakup usług. 

14. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 6.100,00 zł na wynagrodzenia i 

pochodne. 

15. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 5.150,00 zł na wynagrodzenia i 

pochodne. 

16. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80150 o kwotę 13.200,00 zł na wynagrodzenia i 

pochodne. 

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą: 

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 70.000,00 zł na budowę instalacji 

gazowej w budynku UMiG. 

2. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 32.000,00 zł na wykonanie 

odwodnienia drogi przeciwpożarowej wokół budynku żłobka i przychodni. 

 

Po dokonanych zmianach relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych wyliczone w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały 

zostały spełnione. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 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 XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że projekt uchwały kilkakrotnie podlegał dyskusji na 

posiedzeniach komisji. Często przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że podatki są za wysokie. 

Obniżamy stawkę podatku do stawki najniższej w powiecie częstochowskim. Tym samym zachęcamy 

inne firmy do rejestrowania działalności w naszej gminie, bo mamy przygotowaną korzystną ofertę. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Samorządowy Żłobek w 

Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 
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Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

- Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w 

Samorządowym Żłobku w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że mieliśmy przygotowaną tabelę opłaty za żłobek w innych 

miejscowościach. Stawki były porównywalne. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 152/XXII/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004 r. w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina 

Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 
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Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

 

- Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ulicy 

Marii i Zuzanny Gruszeckich oznaczonych numerem ewidencyjnym 3226/45, 3227/45 obręb 

Koniecpol na działki niezabudowane oznaczone numerem  3227/43 i 3227/47 obręb Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła 15 minut przerwy. 

Po przerwie stan radnych – 15. 

 

- Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr  

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że na uchwałę nr XV/122/2019 w sprawie stanowiska Rady 

Miejskiej wobec zamiaru realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcji nawozów 

organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej” na działce nr 8773 w 

Koniecpolu przy ulicy Szkolnej z dnia 17 października wpłynęła skarga, wobec powyższego jesteśmy 

zobowiązani przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 

Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie, kto zaskarżył uchwałę. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – skarga wpłynęła od przedsiębiorstwa, które budowę zakładu 

zamierza rozpocząć i nie zgadza się z naszym stanowiskiem. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - Radny Rafał Chojnacki otrzymał swoją odpowiedź na 

zgłoszoną interpelację w sprawie odchwaszczenia chodnika i parkingu przy cmentarzu na ul. 

Mickiewicza. To było w okresie Wszystkich Świętych. 

 

Ad. 8 Interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Skrobich złożył trzy pisemne interpelacje: 

1) W sprawie ustalenia źródła odoru unoszącego się w rejonie ulic: Szkolna, Tarchalskiego, 

Tartaczna. Po ustaleniu źródła radny zwrócił się z zapytaniem, czy jest to „dzikie wysypisko” 

i czy są właściwe zezwolenia na składowanie odpadów. 

2) W sprawie działki nr 9014/1, na której znajduje się studnia miejska, dlaczego jest ona 

ogrodzona przez właściciela sąsiedniej działki i pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego nie mają dostępu do studni. 

3) W sprawie wystąpienia do Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu o zwiększenie 

kontroli masy pojazdów poruszających się ul. Szkolną, od kierunku ul. Żeromskiego w 
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stronę przejazdu kolejowego. Radny dodał, że na ul. Szkolnej jest ograniczenie masy 

poruszających się pojazdów, a wielu kierowców nie przestrzega tego zakazu. 

Radny Leszek Pokorski złożył pisemną interpelację ws. wyczyszczenia rowów 

odwadniających przy drodze na Wąsosz oraz wykonanie nowego przepustu pod drogą z 

wykorzystaniem kręgów betonowych, które leżą na poboczu drogi. 

 

Ad.9 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Leszek Pluta w swoim wystąpieniu powiedział, że w dniu dzisiejszym był świadkiem 

podpisania umowy kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy 

Słowik, który zrealizuje roboty za kwotę 6 450 045,72 zł. Wykonawca został wybrany w trzecim 

przetargu. Radny serdecznie podziękował włodarzom Koniecpola oraz wszystkim radnym za 

trud i wolę poszukania środków finansowych. Ta inwestycja jest bardzo ważna dal mieszkańców 

dzielnicy Słowik. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że ta inwestycja dla mieszkańców jest bardzo ważna. Dzięki 

zespołowi, który zajmuje się tym projektem udało się pozyskać środki z zewnątrz. Pamiętamy 

także o kanalizacji w dzielnicy Magdasz i budowy wodociągu, dokładamy wszelkich starań, aby 

pozyskać dodatkowe fundusze. 

Sołtys Michałowa Leszek Ślęzak w imieniu mieszkańców podziękował Panu Burmistrzowi i 

Przewodniczącej Rady Miejskiej za budowę drogi w sołectwie Michałów. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że droga wymagała szybkiej realizacji. Ciągłą przeszkodą 

jest regulacja własności gruntu. Jesteśmy gminą z największą ilością regulacja stanów prawnych 

działek. Udało nam się poprawić stan drogi nie tylko w Michałowie, ale także w Łysinach i 

Radoszewnicy. 

Radny Wojciech Skrobich podziękował za realizację zadania na ul. Kolejowej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zadała pytanie o to, czy złączą się odcinki na drodze Teresów i 

Radoszewnica? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że w Radoszewnicy jest 150 metrów, gdzie musimy 

uregulować własność gruntu, mamy tę drogę zakwalifikowaną ze środków usuwania klęsk 

żywiołowych. Mamy prawie 80% dofinansowania i robimy tak naprawdę za niewielkie 

pieniądze. Na ul. Leśnej w przyszłym tygodniu będzie kładziona masa bitumiczna na odcinku 80 

mb.  

Sołtys Aleksandrowa Beata Lubczyńska złożyła podziękowania za założenie oświetlenia 

ledowego przy drodze w sołectwie. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odnosząc się do wypowiedzi Pani Sołtys, powiedział że 

środków na funduszu sołeckim było 10 tys. zł, a inwestycja kosztowała nas 32 tys. 500 zł. 

Sołectwo ma teren rekreacyjny zrealizowany także z inicjatywy sołeckiej. Jeżeli mieszkańcy 

zgodzą się przesunąć w połowie fundusz sołecki na 2020 rok na dobudowę tego słupa 

oświetleniowego to pomożemy i zrobimy to oświetlenie. 

Mieszkanka Koniecpola wypowiedziała się na temat budowy zakładu nawozów organicznych. 

Krytycznie oceniła decyzję rady ws. podjętego stanowiska. Pani stwierdziła, że budowa takiego 

zakładu to jest sprawa rozwojowa, a podjęta uchwała wstrzymuje jedynie tę inwestycję. Należy 

rozmawiać i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękujemy. 

Na tym wyczerpano punkt zapytania i wolne wnioski. 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Na zakończenie posiedzenia sesji Burmistrz Ryszard Suliga wraz z Przewodniczącą Anetą 

Chrzuszcz złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące święta Bożego 

Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku. 
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Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XVII 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 16:20. 


