
Protokół z IV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 
24 stycznia 2019 r. godz. 15.30 Sala Sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych. 
Radna Krystyna Dąbrowska nieobecna podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad i nad 
przyjęciem Uchwały Nr  IV/34/2019.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Otwarcia  IV  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej,
witając Posła na Sejm RP Mariusza Trepkę, Burmistrza Ryszarda Suligę, Skarbnik Gminy Monikę
Starczewską, Sekretarza Gminy Sebastiana Musiała, radcę prawnego Michała Ladę, pracowników
ds.  obsługi  rady  oraz  wszystkich  radnych.  Po  sprawdzeniu  listy  obecności  (zał.  do  protokołu)
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  stwierdziła,  że  w  sesji  uczestniczy  14  radnych,  co  stanowi
kworum. Poinformowała, że sesja jest nagrywana i transmitowana.
 
Ad. 2. 
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  poprosiła  radnych  o  zalogowanie  się  do  systemu,  następnie
odczytała zaproponowany porządek obrad.
Porządek obrad sesji:
• Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
• Przyjęcie porządku obrad sesji.
• Podjęcie uchwał w sprawie:
• Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr IV/34/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
• Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr IV/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
• Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr IV/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych” na 2019 rok.
• Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr IV/37/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 r.
4. Wystąpienie zaproszonego gościa.
5. Zamknięcie obrad IV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Głosowanie:
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
Radna Krystyna Dąbrowska nie wzięła udziału w głosowaniu.  
(zał. do protokołu). 

Ad. 3.
Podjęcie uchwał.

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr IV/34/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.  sprawie 
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przeczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie.



Głosowanie:
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0
Radna Krystyna Dąbrowska nie wzięła udziału w głosowaniu (zał. do protokołu). 

2)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  IV/35/2019  z  dnia  24  stycznia  2019r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Skarbnik Monika Starczewska przestawiła szczegóły zmian w budżecie:
Zwiększeniu ulegają dochody łącznie o kwotę 94.204,44 zł, w tym:

dochody majątkowe z tytułu refundacji kosztów na realizację projektu pn. „Rozwój 
e- usług”  o kwotę 93.857,01 zł

dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 
energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2019r.

Zwiększeniu ulegają wydatki łącznie o kwotę 94.204,44 zł, w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł , z czego:

24.000 zł na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców (w związku z pismem WFOŚiGW  
z dnia 08.01.2019 r., w którym wyrażona została zgoda na zmianę do dnia 31.10.2019 r. terminu 
zakończenia zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Koniecpol – etap II: rok 2018” 

10.000,00 zł na opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o łączną kwotę 60.204,44 zł, z czego:

10.000,00 zł dział 710 – na opracowanie strategii rozwoju gminy

20.000,00 zł dział 851 – na dotacje dla stowarzyszeń (poza otwartym konkursem ofert)

9.000,00 zł dział 851 – na wynagrodzenie komisji AA 

347,43 zł dział 852 – rozdysponowanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych

15.000,00 dział 900 – na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

5.857,01 zł dział 921 – na zakup energii elektrycznej do CSK (budynek nie został jeszcze 
przekazany w trwały zarząd do Domu Kultury i nie ma cesji umowy na dostawę energii 
elektrycznej, w związku z tym wydatek ten musi być pokryty z planu wydatków urzędu gminy)

Radny Zbigniew Domoradzki  poprosił o wyjaśnienia dot. opracowania dokumentacji na rozwój
gminy i o dział dot. gospodarki niskoemisyjnej.

Skarbnik Monika Starczewska odpowiedziała, że chodzi o aktualizację dokumentacji.

Sekretarz  Sebastian  Musiał  dodał,  że  jest  to  niezbędne  w  przypadku  ubiegania  się
o dofinansowanie z środków zewnętrznych, zapisy w dokumentacji dotyczącej strategii rozwoju,
planu rewitalizacji muszą być spójne ze składanymi wnioskami na dofinansowanie poszczególnych
projektów. 

Radny Zbigniew Lamch zapytał o załącznik nr 6 do omawianej uchwały budżetowej – na czym
polega wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej?



Skarbnik  Monika  Starczewska powiedziała,  że  szczegółowe  informacje  na  ten  temat  ma
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jest to zadanie,
które jest realizowane od 2017 r. 

Burmistrz  Ryszard  Suliga  powiedział,  że  możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych
na  realizowanie  projektów  związanych  z  ochroną  środowiska  pojawiają  się  stale.  Ostanie  to
możliwość dofinansowania w związku z usuwaniem azbestu i dofinansowania do wymiany pieców.

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że kolejni mieszkańcy będą mogli skorzystać z tych
dofinansowań. 

Skarbnik Monika Starczewska powiedziała, że część pieniędzy na ten cel została wykorzystaną 
w zeszłym roku, a pozostała część (po wyrażeniu zgody przez WFOŚ) została przeniesiona na rok
2019. 

Radny Andrzej Kozak zadał pytanie dotyczące działu 851, tj. dofinansowania do stowarzyszeń.

Skarbnik Monika Starczewska potwierdziła, że o te pieniądze (z funduszu „korkowego”) mogą
ubiegać  się  stowarzyszenia  poza  konkursem,  po  spełnieniu  odpowiednich  wymogów,a  kwota
takiego dofinansowania wynosi nie więcej niż 20.000 zł.  

Radny  Zbigniew  Lamch zadał  pytanie  dotyczące  budowy  sieci  wodociągów  
z przyłączami przy ul. Mickiewicza

Burmistrz  Ryszard  Suliga odpowiedział,  że  jest  to  na  etapie  pozwolenia  na  budowę.  
W planach jest budowa wodociągów w całej Gminie Koniecpol. 

Radny  Zbigniew  Domoradzki  zapytał  o  termin  termomodernizacji  hali  sportowej  
oraz „czy zaplanowana kwota 10 000 zł nie jest za niska?”

Burmistrz  Ryszard  Suliga zaprzeczył  temu  stwierdzeniu,  podając  informację,  
że  ta  kwota  jest  przewidziana  na  audyt  energetyczny  niezbędny  do  ubiegania  się  
o dofinansowanie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała o konieczności aktualizacji systemu głosowania
i zarządziła przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła o zgłaszanie pytań, a następnie odczytała
projekt uchwały budżetowej i przeprowadziła głosowanie. 
 
Głosowanie:
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw - 0
Wstrzymuję się – 0
(załącznik do protokołu)

3)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  IV/36/2019  z  dnia  24  stycznia  2019  r.  
w  sprawie  przyjęcia  “Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
alkoholowych” na 2019 rok.  
Przewodnicząca  Aneta  Chrzuszcz  odczytała  projekt  uchwały,  zapytała,  czy  ktoś  
z radnych chce zgłosić uwagi. W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.



Głosowanie:
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw - 0
Wstrzymuję się – 0
(załącznik do protokołu)

4)  Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  Nr  IV/37/2019  z  dnia  24  stycznia  2019  r.
w  sprawie  przyjęcia  “Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii”  na  2019r.
Po odczytaniu projektu ww. uchwały przez Przewodniczącą Anetę Chrzuszcz nastąpiło głosowanie.

Głosowanie:
Jestem za – 15 radnych
Jestem przeciw - 0
Wstrzymuję się – 0
(załącznik do protokołu)

Ad. 4.  
Wystąpienie zaproszonego gościa.
Głos  zabrał  zaproszony  na  sesję  Poseł  na  Sejm  RP  Mariusz  Trepka,  który  dziękując
za zaproszenie na sesję, wspomniał o trudnych dla Gminy Koniecpol czasach, które przeszły już do
przeszłości.  Życzył  radnym  podejmowania  trafnych  decyzji  i  uchwał,  które  skutkować  będą
korzyścią dla mieszkańców wszystkich sołectw. 
Poseł poinformował o odznaczeniu Burmistrza Ryszarda Suligi Brązowym Krzyżem Zasługi
za  determinację  w  rozwiązywaniu  problemów  związanych  z  wodociągami. Złożył  także
najlepsze życzenia dla radnych i mieszkańców Koniecpola.

Ad. 5.  
Przewodnicząca  Aneta Chrzuszcz upewniwszy się,  czy wszystkie  głosowania  nad przyjęciem
uchwał  odbyły  się  prawidłowo,  dokonała  zamknięcia  IV  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej 
w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Anna Zając-Włodarska


