
Protokół Nr XVIII/2019 

XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 

 Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

 Obecni według załączonej listy obecności –14radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XVIII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na XVIII zwyczajnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Skarbnik Monikę Starczewską, 

Kierownik MGOPS Edytę Wierzbińską, 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 13 radnych, co stanowi kworum. 

Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Radny Andrzej 

Kozak nieobecny-nieobecność usprawiedliwiona. Radny Zbigniew Domoradzki dotrze na obrady 

sesji. 

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 protokołu z obrad poprzedniej 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 nr III/20/2018 z dnia  

28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok. 

3)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Koniecpol na lata 2020-2031. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 

2020. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy 

Koniecpol, papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym 

oraz zamknięcia rachunku inwestycyjnego. 

6) 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 

zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 

oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do 

wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2019 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019r. 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 uchwalenia miejscowego planu 

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

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu. 
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10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2020 rok. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa na 2020 rok. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw 

Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2020 rok. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, 

Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2020 rok. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr  III/32/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z 

dnia 28 grudnia 2018 r. 

15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości nr ewid. 712 obręb Koniecpol, o pow. 

0,4705 ha na okres kolejnych 3 lat. 

16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości nr ewid. 721 obręb Zaróg, o pow. 1,71 ha 

na okres kolejnych 3 lat. 

17) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości nr ewid.: 5461,6095,5391,4974,5410 obręb 

Koniecpol, o pow. 1,9418 ha na okres kolejnych 3 lat. 

18) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

najmu w trybie bezprzetargowym usytuowanego na działce nr ewid. 2573/20 obręb Koniecpol na 

okres kolejnych 3 lat. 

19) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1507/17 obręb Koniecpol o powierzchni 0,5001 ha. 

20) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. 

21) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. 

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

7. Interpelacje radnych. 

8.Wystąpienia zaproszonych gości. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

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

 

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu) 

 

Radny Zbigniew Domoradzki dołączył do obrad sesji. Stan radnych wg. listy obecności -14. 

 

 

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

Radni zapoznali się z protokołem z XVII sesji i nie zgłosili uwag. 
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Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia 

05.12.2019 do 30.12.2019 (zał. do protokołu). 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

- Uchwała Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 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. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: 

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

wydatków i przychodów dokonano następujących zmian: 

Zmniejszenie dochodów ogółem w 2019 r. 983.741,53 zł 

w tym: 

Zmniejszenie dochodów bieżących 173.864,57 zł 

Zmniejszenie dochodów majątkowych 809.876,96 zł 

Zmniejszenie wydatków ogółem w 2019 r. 2.269.862,63 zł 

w tym: 

Zmniejszenie wydatków bieżących 307.692,22 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych 1.962.170,41 zł 

Nadwyżka (plan po zmianach) 160.614,07 zł 

Zmniejszenie przychodów 1.286.121,10 zł 

Zmiana rozchodów 0,00 zł 

Zmiany w dochodach bieżących: 

1. zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z 

PUP. 

2. zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 691,79 zł z tytułu dotacji na realizację projektu 

pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

3. zwiększenie w rozdziale 75615 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości 

od osób prawnych. 

4. zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat. 

5. zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 269.172,78 zł z tytułu dotacji na realizację 

projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy 

Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja 

zawodowa mieszkańców”, dochody te zostają przesunięte na rok 2020. 

6. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy. 

Zmiany w dochodach majątkowych: 

1. zmniejszenie w rozdziale 60017 o kwotę 35.353,71 zł z tytułu dofinansowania przebudowy 

drogi w Michałowie. 

2. zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 2.892,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu 

pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

3. zmniejszenie w rozdziale 80195 o kwotę 2.815,20 zł z tytułu dotacji na projekt pn. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł 

ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu”. 

4. zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 787.128,81 zł z tytułu dotacji na projekt pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica 

Słowik I Etap.” 
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5. zmniejszenie w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji na wymianę źródeł 

ciepła u mieszkańców, dotacja ta wpłynie w roku 2020. 

6. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 46.312,76 zł z tytułu dotacji celowej w ramach 

Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka”. 

Zmiany w wydatkach bieżących: 

1. zmniejszenie w rozdziale 60017 o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług remontowych 

(dotyczy ul. Spółdzielczej w Łysinach) 

2. zmniejszenie w rozdziale 85232 o kwotę 18.614,14 zł z tytułu dotacji dla CIS w 

Koniecpolu na projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w 

ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w związku z tym, że realizacja 

projektu przesunęła się w czasie. 

1. zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 289.078,08 zł z tytułu wydatków na realizację 

projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy 

Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja 

zawodowa mieszkańców”, wydatki te zostają przesunięte na rok 2020. 

1. zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług (dotyczy odbioru 

odpadów komunalnych) oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia 

oraz o2.000,00 zł wydatków na zakup materiałów. 

2. zwiększenia w rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej. 

Zmiany w wydatkach majątkowych: 

1. zmniejszenie w rozdziale 01010 o kwotę 726.938,00 zł wydatków na budowę sieci 

wodociągowej. 

2. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 44.847,00 zł wydatków na przebudowę ulicy Wiejskiej 

w Radoszewnicy. 

3. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 100.000,00 zł na projekt ulicy Rzecznej w Koniecpolu, 

wydatek będzie poniesiony w 2020 roku. 

4. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 150.000,00 zł na projekt ulicy Szkolnej w Koniecpolu, 

wydatek będzie poniesiony w 2020 roku. 

5. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 25.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych. 

6. zmniejszenie w rozdziale 60017 o 70.000,00 zł wydatków na przebudowę drogi w 

Michałowie. 

7. zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 45.000,00 zł na budowę parkingu przy Urzędzie 

Miasta i Gminy. 

8. zmniejszenie w rozdziale 80104 o kwotę 100.000,00 zł na termomodernizację przedszkola 

nr 1w Koniecpolu (środki w wysokości 700.000,00 zł są zabezpieczone na rok 2020) 

9. zmniejszenie w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł na modernizację stołówek szkolnych 

(wydatki te są przewidziane na rok 2020) 

10. zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 444.385,41 zł, w tym 350.000,00 zł na budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków 

wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w 

Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: 

Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2 pn. "dzielnica Magdasz"- ul. 

Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa oraz ulica 

Stawowa w Koniecpolu oraz 94.385,41 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w 

Koniecpolu. 

11. zmniejszenie w rozdziale 90005 o kwotę 16.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców na 

wymianę źródeł ciepła (wydatek ten zostaje przesunięty na rok 2020). 

12. zmniejszenia w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia. 

13. zmniejszenie w rozdziale 92601 o kwotę 150.000,00 zł na projekt stadionu oraz 
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termomodernizacji hali sportowej. 

W roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie dochodów, 

wydatków i przychodów dokonano następujących zmian: 

Zwiększenie dochodów ogółem w 2020 r. 297.172,78 zł 

w tym: 

Zwiększenie dochodów bieżących 269.172,78 zł 

Zwiększenie dochodów majątkowych 28.000,00 zł 

Zwiększenie wydatków ogółem w 2020 r. 1.564.153,08 zł 

w tym: 

Zwiększenie wydatków bieżących 305.078,08 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 1.259.075,00 zł 

Deficyt (plan po zmianach) 4.230.698,77 zł 

Zwiększenie przychodów 1.266.980,30 zł 

Zmiana rozchodów 00,00 zł 

Zmiany w dochodach bieżących: 

1. zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 269.172,78 zł z tytułu dotacji na realizację 

projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy 

Koniecpol” oraz „ Aktywni 

– Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”. 

Zmiany w dochodach majątkowych: 

2. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji na wymianę źródeł 

ciepła u mieszkańców. 

Zmiany w wydatkach bieżących: 

1. zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług. 

2. zwiększenie w rozdziale 75702 o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z uzyskaniem 

kodu LEI (koszty obsługi obligacji). 

3. zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 289.078,08 zł z tytułu wydatków na realizację 

projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy 

Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja 

zawodowa mieszkańców”. 

4. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Kampania 

informacyjno-edukacyjna Koniecpol-ECO”. 

Zmiany w wydatkach majątkowych: 

1. zwiększenie w rozdziale 01010 o kwotę 280.000,00 zł na wodociąg wiejski. 

2. zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 420.000,00 zł na wodociąg miejski. 

3. zwiększenie w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł na stołówki szkolne. 

4. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 300.000,00 zł na budowę kanalizacji. 

5. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 16.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła  

u mieszkańców. 

6. zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia. 

7. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 3.075,00 zł na zagospodarowanie terenu. 

8. zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 150.000,00 zł na projekt stadionu  

i termomodernizacji hali sportowej. 

Zmiany w przedsięwzięciach: 

1. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową 

mieszkańców Gminy Koniecpol” zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady 

roku 2020 o kwotę 86.303,08zł. 

2. W przedsięwzięciu pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” 

zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 202.775,00 zł. 



 6 

3. W przedsięwzięciu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy 

w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” zmniejsza się nakłady roku 2019  

i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 18.614,14 zł. 

4. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy” zmniejsza się 

łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 44.847,00 zł. 

5. Przedsięwzięcie pn.: Akcja edukacyjno-informacyjna „Koniecpol-ECO” zmienia nazwę na 

„Kampania informacyjno-edukacyjna Koniecpol-ECO” oraz zmniejsza się nakłady roku 2019 

w tym przedsięwzięciu i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 5.000,00 zł. 

6. W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” 

zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 16.000,00 zł. 

7. W przedsięwzięciu pn. „Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy” zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł. 

8. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Koniecpolu” 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 

100.000,00 zł. 

9. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej  

w Koniecpolu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit 

zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł. 

10. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci 

wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji  

w Koniecpolu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit 

zobowiązań o kwotę 94.385,41,00 zł. 

11. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu” zmniejsza 

się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł 

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. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/141/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata  

2020-2031. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała pozytywne opinie o przedłożonym przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem,  
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o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 

Miasta i Gminy Koniecpol oraz o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2031. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła plan budżetu. 

Dochody: 

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości, w jakiej mogą zostać osiągnięte. 

Dochody na 2020 r. z tytułu dotacji, subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od 

osób fizycznych zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje od Ministra Rozwoju  

i Finansów oraz o decyzje Wojewody Śląskiego i informacje z Krajowego Biura Wyborczego. 

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia Gminy Koniecpol zostały 

zaplanowane tylko na rok 2020 zgodnie z operatami szacunkowymi, zainteresowaniem 

potencjalnych nabywców i powziętymi decyzjami o wystawieniu tych składników na 

sprzedaż, jeszcze w roku 2019 zostały ogłoszone przetargi. 

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia Gminy Koniecpol na kolejne lata 

prognozy zostaną uwzględnione dopiero w momencie powzięcia informacji o sprzedaży danej 

nieruchomości. 

Wydatki: 

W 2020 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie wyższej niż w dwóch kolejnych latach  

z uwagi na zaplanowanie realizacji wydatków bieżących na zadania współfinansowane 

środkami unijnymi – zgodnie z załącznikiem nr 2. Również wydatki majątkowe roku 2021 są 

wyższe od wydatków majątkowych lat następnych ze względu na fakt, że w roku 2021 będzie 

kontynuowana realizacja projektu inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi. 

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych,  

w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe od planowanych dochodów bieżących ewentualnie powiększonych o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach2020-2031 planuje się wydatki na obsługę 

długu z tytułu już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu planowanej do 

zaciągnięcia w roku 2021 pożyczki. Wysokość kwot na obsługę długu jest planowana wg 

sytuacji rynkowej z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych. 

Przychody: 

W 2020 r. planuje się przychody budżetowe w kwocie 5.457.222,77 zł z tytułu wolnych 

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. 

planuje się przychody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu częściowo umarzalnej pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  

w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu.  

W latach 2022-2031 nie planuje się przychodów. 

Rozchody: 

W 2020 r. planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.226.524,00 zł z tytułu: 

 

W na finansowanie zadań realizowanych  

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 228.124,00 zł 

W latach 2021-2031 planuje się rozchody budżetowe z tytułu spłat rat kapitałowych aktualnie 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 

pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji 

zgodnie z poz. 5, 5.1 oraz 10.6 załącznika nr 1. 

Wynik budżetu: 

W roku 2020 oraz 2021 planuje się deficyt budżetu, natomiast w latach 2022-2031 planuje się 

nadwyżkę budżetu w kwotach przedstawionych w poz. 3 w załączniku nr 1. 

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki: 



 8 

W 2020 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4.230.698,77 zł, który planuje się 

sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych. 

W 2021 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 884.301,43 zł, który planuje się 

sfinansować planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW. 

W latach 2022-2031 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat 

kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych. 

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych: 

Kwota długu w poszczególnych latach prognozy została przedstawiona w pozycji  

6 załącznika nr 1. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 

1 do uchwały. 

- warunek został spełniony. 

Przedsięwzięcia: 

W załączniku nr 2 do uchwały określono przedsięwzięcia, wskazując dla każdego 

wymienionego przedsięwzięcia dane, o których stanowi art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania bieżące i majątkowe z podziałem na przedsięwzięcia 

finansowane środkami własnymi oraz współfinansowane środkami unijnymi. 

Pani Skarbnik Monika Starczewska dodała, że plan budżetu będzie ulegał dalszym zmianom. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos radnym. 

Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie, jakie negatywne skutki ze strony państwa będą z 

tytułu podatku PIT. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dochody będą niższe, z tytułu zwolnień 

z tego podatku osób do 26 roku życia i obniżenia podatku dochodowego o 1 %. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, czy mamy wyliczenia spadku dochodów z tego tytułu 

Skarbnik Monika Starczewska odpowiedziała, że nie. 

Radny Zbigniew Domoradzki – zwrócił uwagę, że 38 % z podatku dochodowego (pit) od 

mieszkańców wpływa do gminy, wzrosły dochody z tego podatku o ok. 700 tys. zł 

Skarbnik Monika Starczewska – jest to podatek od osób zamieszkałych na terenie naszej 

gminy. 

Radny Zbigniew Domoradzki – dopłacamy drugie tyle do oświaty. 

Skarbnik Monika Starczewska – tak, koszty na oświatę mimo dotacji z budżetu państwa będą 

wyższe. 

Przystąpiono do głosowania na projektem uchwały. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2020. 

 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze. 
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Burmistrz Ryszard Suliga podziękował za podjęcie uchwał ws. przyjęcia budżetu na 2020 

rok. Budżet za rok 2019 został zrealizowany z nadwyżką. Jest to przede wszystkim wytężona 

praca urzędników. Musimy pamiętać o tym, że koszty utrzymania naszych jednostek, tj. szkół 

są duże. Burmistrz złożył podziękowania Pani Skarbnik Monice Starczewskiej, Panu 

Dyrektorowi Biura Gwidonowi Jelonkowi, Sekretarzowi Gminy Sebastianowi Musiał za 

trzymanie pieczy nad pracą urzędu oraz Radzie Miejskiej za podejmowanie trafnych decyzji. 

Polityka finansowa jest prowadzona prawidłowo, na co mamy pozytywne opinie RIO. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – również dziękujemy. 

 

- Uchwała Nr XVIII/144/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, papierów 

wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz 

zamknięcia rachunku inwestycyjnego. 

Skarbnik Monika Starczewska wyjaśniła, że uchwała dotyczy papierów wartościowych 

nabytych ponad 20 lat temu, które straciły na wartości. Jest to kwota 3 tys. 500 zł i nie widzę 

potencjału, aby na nich zarobić. Musimy zbyć te papiery i zamknąć rachunek. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 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 przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, 

nagród i dodatków socjalnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że uchwała już była procedowana przez radę  

i zaopiniowana. Następnie przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/146/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 

17 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

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

Szkolnej w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, 

czy są pytania? 

Radny Zbigniew Domoradzki dodał, że plan zagospodarowania przestrzennego zmieniamy, ale kiedy 

będzie zmiana dla ul. Szkolnej i dla innych rejonów? Czy po to zmieniamy, aby zabezpieczyć się 

przed firmami „śmieciowymi”? Od tych zmian zależy, czy gmina będzie przyjazna mieszkańcom, 

będą sprowadzać się ludzie ze Śląska, co wiąże się z większymi wpływami do budżetu, poprawi się 

demografia. Przez ostatnie 10 lat ubyło 1000 mieszkańców w gminie, tj. 100 rocznie, niedługo będą 

puste domy, a na horyzoncie mamy tylko inwestorów od śmieci, którzy nie zapewnią nam rozwoju i 

perspektyw dla młodzieży. 
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Burmistrz Ryszard Suliga – projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Każda działka przechodzi swoja procedurę: przystąpienia, 

opiniowania i zatwierdzenia. Jest przygotowywany duży projekt, mówiący o etapowaniu tj. 

przyspieszenia niektórych działek do zmiany.  

Radny Wojciech Skrobich – pierwszym etapem jest teren oczyszczalni? 

Burmistrz Ryszard Suliga – przystępujemy do całości planu, gdzie będzie gotowa dokumentacja  

to podejmujemy uchwałę. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu. 

 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/149/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/150/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2020 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  
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w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 

2020 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych 

i Ładu Przestrzennego na 2020 rok. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

na Uchwałę Nr  III/32/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

- Uchwała Nr XVIII/154/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

- Uchwała Nr XVIII/155/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

- Uchwała Nr XVIII/156/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/157/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 
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Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

 

-Uchwała Nr XVIII/158/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Koniecpol oznaczonej numerem ewidencyjnym 1507/17 

obręb Koniecpol o powierzchni 0,5001 ha. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Inspektorowi w UMiG Rafałowi Dziura. 

Pan Rafał Dziura wyjaśnił, że chodzi o umiejscowienie przewodu elektrycznego do 

transformatora i konieczne jest przejście przez naszą działkę, znajdującą się przy targowisku. 

Służebność będzie odpłatna i zapisana w Księdze Wieczystej. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

-Uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XVIII/160/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 

2020 rok. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odniósł się do wiadomości portali społecznościowych, które podały 

informację, że w gminie Koniecpol pije się najwięcej alkoholu. Jest to nieprawda, ponieważ nie 

jesteśmy w stanie określić, kto ile wypił alkoholu. Wyliczenia prowadzone są na podstawie ilości 

sprzedaży a nie ilości spożycia. Kupującymi alkohol są nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale osoby 

z innych miejscowości, którzy robią zakupy w naszych sklepach. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - Radny Wojciech Skrobich otrzymał swoją odpowiedź na 

zgłoszoną interpelacje ws. ustalenia źródła odoru unoszącego się w rejonie ulic: Szkolna, 

Tarchalskiego, Tartaczna. Po ustaleniu źródła radnych zwrócił się z zapytaniem, czy jest to 

„dzikie wysypisko” i czy są właściwe zezwolenia na składowanie odpadów; 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; w sprawie wystąpienia do Komendanta Komisariatu Policji w 

Koniecpolu o zwiększenie kontroli masy pojazdów poruszających się ul. Szkolną, od 
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kierunku ul. Żeromskiego w 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 otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie 

wyczyszczenia rowów odwadniających przy drodze na Wąsosz oraz wykonanie nowego 

przepustu pod drogą z wykorzystaniem kręgów betonowych, które leżą na poboczu drogi. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała odpowiedzi na pisemnie interpelacje, z którymi 

radni już zdążyli się zapoznać. 

Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do studni miejskiej, gdzie zostaną przeprowadzone 

badania, żeby nie było przeciwskazań do jej użycia. 

 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Nie było pisemnych interpelacji radnych. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła przerwę. 

Po przerwie stan radnych – 14. 

 

Ad. 8 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Na sesję przybył Senator RP Ryszard Majer, którego przywitała Przewodnicząca Aneta 

Chrzuszcz. Senator Ryszard Majer zwracając się do Rady Miejskiej i Burmistrza podkreślił, 

że z wielką przyjemnością przybył na dzisiejszą sesję, w przededniu Nowego Roku 2020, 

żeby złożyć życzenia noworoczne. Senator zwrócił uwagę na istotną rzecz budowania polityki 

społecznej. Bezpośrednim zwieńczeniem tych życzeń będzie przekazanie odznaki honorowej 

na ręce kierownika ośrodka pomocy społecznej Pani Edyty Wierzbińskiej. Odznaka Primus in 

Agendo jest nadawana przez ministra właściwego rodziny i polityki społecznej za szczególne 

osiągnięcia na rzecz osób, które działają i pracują w obszarze polityki rodzinnej, społecznej. 

Mamy przykład, że tutaj kierownik pomocy społecznej wykorzystuje możliwości działania na 

swoim terenie. Senator dodał, że to odznaczenie jest także uhonorowaniem wysiłków 

radnych, jak i Burmistrza. Bez wparcia i współdziałania nawet najlepszy szef ośrodka 

pomocy społecznej nie byłby w stanie realizować tylu przedsięwzięć, jak w tej chwili są 

realizowane na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. Senator wyraził nadzieję, że ta odznaka 

będzie podziękowaniem ale i także zobowiązaniem do dalszego działania na rzecz tych, 

którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują. Senator Ryszard Majer złożył gratulacje Pani 

Kierownik MGOPS Edycie Wierzbińskiej i wręczył odznakę Primus in Agendo z nadzieją na 

dalsze działania wraz z listem gratulacyjnym. Gratulacje złożyli także Przewodnicząca Aneta 

Chrzuszcz oraz Burmistrz Ryszard Suliga. Pani Kierownik MGOPS Edyta Wierzbińska 

serdecznie podziękowała za odznaczenie. Pani Kierownik również podziękowała 

pracownikom ośrodka, których praca jest ważna do dalszego rozwoju działań w polityce 

społecznej. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu Prawa  

i Sprawiedliwości w tym roku zakończyliśmy projektowanie i staramy się o dofinasowanie na 

dalszą część budowy wodociągu. Jest to zbyt duża inwestycja, którą gmina musi udźwignąć 

sama. Musimy pamiętać także o kanalizacji jeszcze w samym mieście. Mamy nadzieję  

i prośbę do Pana Senatora o wsparcie dotyczące pozyskania środków na budowę tych 

wodociągów. 

W sprawie budowy zakładu energii odnawialnej w Radoszewnicy złożono zapytanie  

i czekamy na podjęcie działań. Ten zakład miał powstać tylko i wyłącznie na produkcję 

energii ciepła ze spalaniem odpadów tylko drewnianych. Jeżeli będzie to realizowane to na 

bieżąco będziemy Państwa informowali. Burmistrz zwrócił się do Senatora Ryszarda Majera 

o wsparcie działań na wykonanie prac na drodze wojewódzkiej 786. Żeby to zadanie zostało 
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w roku 2020 wzięte pod uwagę. Burmistrz zwrócił uwagę nie tylko na problem budowy 

wodociągu ale także na brak odpowiedniego sprzętu strażackiego, które dowożą wodę. 

Samochody są już przestarzałe i wymagają remontu. 

Senator Ryszard Majer przyjął wnioski, zwracając uwagę na duże znaczenie naszej gminy  

w województwie śląskim. Była tutaj z wizytą Pani Premier Beata Szydło oraz odwiedza naszą 

gminę Pan Poseł Szymon Giżyński. Senator zapewnił, że będzie wspierał naszą gminę  

w swoich działaniach. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Senatorowi za przybycie na dzisiejszą 

sesję. 

 

Ad.9 Zapytania i wolne wnioski. 
Radny Dariusz Saternus powiedział, że mieszkańcy z ul. Żeromskiego zgłaszają problemy  

z wodą. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że sytuacja jest znana, chodzi tutaj o obszar od ul. 

Robotniczej do ul. Zamkowej. Nie ma tam doprowadzonego wodociągu. Na chwilę obecną 

MPK realizuje zlecenie na projekt i budowę przyłącza od ul. Kolejowej do ul. Żeromskiego. 

Chcemy doprowadzić nitkę wodociągową do poszczególnych posesji.  

Sołtys Rudniki-Kolonia Lech Gieroń zwrócił się z prośbą o budowę części drogi od Pękowca. 

Burmistrz Ryszard Suliga – chodzi Panu Sołtysowi o połączenie tego odcinka drogi. Dojazd 

do miejscowości jest. W przyszłym roku będzie ogłoszony przetarg na wyrównanie dróg 

gminnych i ich utrzymanie. Również ten odcinek drogi będzie brany pod uwagę. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz chciałam zgłosić złą nawierzchnię na ul. Polnej od strony 

ul. Górnej i ul. Łąkowej. I jak szybko zostanie zorganizowany materiał, żeby zasypać 

nierówności. 

Radny Leszek Pluta dodał, że ruszyła budowa kanalizacji na ul. Łąkowej. Nawierzchnie mam 

nadzieję, mają być odtwarzane do stanu zastanego. Radny zwrócił się z prośbą o dostarczenie 

tłucznia na ul. Polną i ul. Górną, ponieważ ulica ta będzie robiona bardzo późno. 

Burmistrz Ryszard Suliga – rozumiem, że stan nawierzchni na tej ulicy jest w opłakanym 

stanie. Trwa budowa kanalizacji, i z tym związane są utrudnienia. Nie możemy sypać 

kamienia i ponosić kosztów, a potem wchodzi firma z budową kanalizacji czy wodociągu. 

Kanalizacja w dzielnicy Słowik jest wyczekiwana inwestycją. Rady Leszek Pluta zwrócił się 

do mnie z zapytaniem, jakie koszty będą przyłącza i czy wszyscy mieszkańcy muszą się 

podłączyć. Informuję, że w sprawie wyliczonych kosztów, zostaną zorganizowane spotkania z 

mieszkańcami. Na pewno będą utrudnienia dojazdu do posesji. Zgodnie z ustawą do sieci 

kanalizacyjnej maja przyłączyć się wszyscy odbiorcy, do sieci wodociągowej nie ma takiego 

obowiązku. Jeżeli ktoś będzie miał wybudowaną przydomową oczyszczalnię z odpowiednią 

dokumentacją, to wtedy będzie można zwolnić z przyłącza do sieci.  

Radny Leszek Pluta - nawierzchnie mam nadzieję, mają być odtwarzane do stanu zastanego. 

Radny zwrócił się z prośbą o dostarczenie tłucznia na ul. Polną i ul. Górną, ponieważ ulica ta 

będzie robiona bardzo późno. 

Radny Mateusz Szymala zwrócił się z prośbą o dokończenie remontu kapliczki, uszkodzonej 

przez jesienną wichurę. 

Burmistrz Ryszard Suliga zapewnił, że prace zostaną dokończone. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek– wiele tematu poruszyliśmy dzisiaj i wiele spraw dotyczy 

remontów drogi. Będą duże utrudnienia dla mieszkańców ul. Słowik, gdzie rozpoczęliśmy 

drugi etap prac. Ukończyliśmy projekt na to całe osiedle, który w 2020 r. będzie składany  

o dofinansowanie. Kwota kosztorysowa to jest 3,5 mln zł. Bez dofinansowania sami sobie  

z tym nie poradzimy. Na całym nowym osiedlu będzie wybudowana kanalizacja, czyli od ul. 

Fredr, ul. Wąska od strony ul. Klonowej została pozytywnie zweryfikowana. 
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Radny Zbigniew Domoradzki zwrócił uwagę, na ważną rzecz, jaką jest brak drogi 

przeciwpożarowej i innych zabezpieczeń w kościele Św. Trójcy w Koniecpolu. W Gazecie 

Koniecpolskiej należy więcej pisać o pracach Rady Miejskiej.  

Radny wyraził nadzieję, że zwiększony budżet UG pozwoli na ustalenie własności drogi 

Leśnej i Grzybowej, aby można korzystać ze środków np. powodziowych w celu remontu 

dróg. Mieszka tam i płaci podatki już trzecie pokolenie, a tych dróg nie ma nawet na mapie. 

Mówimy o przebudowie dróg na os. nowy słowik, gdzie ludzie płacą podatki od może 10-ciu 

lat. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – po obfitych deszczach, gmina Koniecpol i gmina Lelów 

wraz z Powiatem Częstochowskim złożyły najwięcej wniosków o dofinansowanie na remont 

dróg. Zadaniem priorytetowym w tym celu jest regulacja własności gruntów. 

Radny Wojciech Skrobich zwrócił uwagę na odcinek drogi wojewódzkiej, że nie można 

wyczyścić chodnika, nie można naprawić lamp, które zostały rozbite. Skrzyżowanie ul. 

Klonowej i ul. Armii Krajowej jest w fatalnym stanie. Nie możemy zrobić żadnego przejścia 

dla pieszych. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek ws. drogi wojewódzkiej 786 powiedział, że duże pieniądze 

poszły na projekt przebudowy tego odcinka od Luborczy do granic województwa 

świętokrzyskiego. W styczniu jesteśmy umówieni z Radną Sejmiku Śląskiego panią Beatą 

Kocik i wspólnie będziemy walczyć o tę przebudowę. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zadała pytanie ws. zagospodarowania terenu koło ośrodka 

zdrowia. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że zrobiono drogę przeciwpożarową koło 

nowopowstałego żłobka w budynku przychodni. Nie będzie połączenia drogi w kierunku 

urzędu ze względu na bezpieczeństwo. 

Sołtys Radoszewnicy Krystyna Dąbrowska czy udałoby się w przyszłym roku zrealizować 

projekt budowy wodociągu w Łysinach przy ul. Zielonej? I czy jest możliwość wybudowania 

zakładu energii odnawialnej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – problem budowy wodociągu nie istnieje tylko w Łysinach, mamy 

jeszcze południowo-wschodnią część gminy Koniecpol, która nie została jeszcze 

zwodociągowana. 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Na zakończenie posiedzenia sesji Burmistrz Ryszard Suliga wraz z Przewodniczącą Anetą 

Chrzuszcz złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia na zbliżający się w Nowy 2020 Rok. 

 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia 

XVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 10:00 do 12:45. 


