
Protokół Nr IX/2019 
IX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 
 

 
• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 
• Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych. 
 

Ad. 1 Otwarcia IX zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz 
przywitała Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, Skarbnik Monikę 
Starczewską, Radnego Rady Powiatu Henryka Kasiurę, Mecenasa Michała Ladę, radnych, 
sołtysów i wszystkich obecnych. Sesja jest nagrywana i transmitowana. 
Na początku obrad sesji w imieniu Komendy Policji w Koniecpolu na ręce Burmistrza 
Ryszarda Suligi zostały złożone podziękowania za wsparcie finansowe na zakup psa 
służbowego dla Policji w Częstochowie, który również będzie służył Policji w Koniecpolu. 
Celem sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). 
Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi 
kworum. Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Wprowadzono zmiany na początku obrad sesji, na wniosek Pana Henryka Kasiury, aby 
wystąpienie zaproszonych gości przesunąć do pkt. 5 po sprawozdaniu Burmistrza z 
działalności międzysesyjnej. Wszyscy radni przyjęli wniosek. Za zmianą w porządku obrad 
sesji było: Jestem za - 12 radnych, Jestem przeciw – 1, Wstrzymuję się – 1. 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji. 
Radny Jacek Swojnóg przybył na sesję. Stan radnych – 15. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 
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. Wystąpienie zaproszonych gości. 
6. 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 na 2019 
rok. 
3) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 
Nad Strugą w Koniecpolu.                                             
4)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w  sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. St. Żeromskiego w Koniecpolu.  
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w  sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w 
Koniecpolu.                                                                                                                    
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Wąskiej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 3229/55, 3229/39 oraz 3229/14 w trybie 
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przetargowym - ograniczonym skierowanym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.      
7) Uchwała  Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 
oznaczonych numerami ewidencyjnym 1507/37 oraz 1288/3 trybie przetargowym.                                                                                                 
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części 
nieruchomości położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem 
ewidencyjnym 1472, 1473 oraz 1474 w trybie przetargowym 
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: wyrażenia zgody na  sprzedaż 
działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 
oznaczonych numerem ewidencyjnym 3200/7, 2571/3 oraz 2571/4 w trybie 
przetargowym. 
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 
Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 25 lutego2019r. w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku  leśnego  od osób fizycznych w drodze inkasa, 
i wyznaczenia  inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia Uchwały nr V/45/2019 
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni 
Rejonowa w Koniecpolu 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Sprawy różne. 
10.Zamknięcie obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 
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 VII i VIII sesji i nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił zakres prac w okresie międzysesyjnym (zał. do 
protokołu). 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie działalności. 
 
Ad. 5 Wystąpienie zaproszonych gości. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Radnemu Rady Powiatu Henrykowi Kasiurze. 
Radny Dariusz Świerczyna opuścił salę. Stan radnych – 14. 
Pan Henryk Kasiura w swoim wystąpieniu podkreślił, że Koniecpol ma mocną pozycję w 
powiecie częstochowskim, ponieważ mamy reprezentację naszej gminy w liczbie 3 radnych 
powiatowych i 2 członków zarządu. 
Radny Dariusz Świerczyna wszedł na salę sesyjną. Stan radnych – 15. 
Pan Henryk Kasiura przedstawił realizację zadań własnych powiatu. Wspólnie z gminą 
realizowane jest zadanie kanalizacji sanitarnej na ul. Klonowej, gmina ma odtworzenie pasa 
drogowego w pewnej części. Powiat Częstochowski wspólnie z gminą zawarł porozumienie. 
W dniu dzisiejszym wprowadzono środki w kwocie 668 tys. 600 zł. W szybkim czasie 
staramy się te pieniądze procedować w realizacji tego zadania, które najprawdopodobniej 
zostanie wykonane do końca maja. Wykonawca ma wykonać część kanału deszczowego, 
część nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej do mostu cieku podstawowego. Pokazana 
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jest tu współpraca samorządu Koniecpola i samorządu Powiatu Częstochowskiego. W 2010 r. 
na mój wniosek w mieście i gminie Koniecpol zostało zweryfikowanych prawie 8 zadań 
drogowych w ramach usuwania skutków powodzi. Są to odcinki wykonane i odcinki 
zweryfikowane. Weryfikacja przebudowy drogi Przysieka – Wąsosz, gdzie jest 3 km 
zweryfikowane do mostu na Białce. Niestety od jednej posesji do mostu nie są uregulowane 
tereny. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje regulacje terenu. Od Przysieki 
do tej posesji  będzie wykonana pełna przebudowa drogi do końca sierpnia. Została 
wyłoniona firma za ok. 2 mln zł (20% udziału własnego powiatu). Alokacja była na 2 mln 
800 tys. zł. 
Następny temat związany jest z infrastrukturą oświatową, albowiem na terenie gminy 
Koniecpol znajduje się szkoła średnia podlegająca pod Starostwo Powiatowe. Istnieje 
potrzeba modernizacji bazy zawodowej. Przystąpiono w ramach regionalnego programu 
operacyjnego do modernizacji bazy szkolenia zawodowego, gdzie wartość projektu to 2 mln 
462 tys. zł. Z tego 1 mln 333 tys. zł po stronie RPO, a własne środki powiatu to 1 mln 229 tys. 
zł. Chcieliśmy adaptację 4 zawodów: mechanik, monter maszyn,  monter zabudowy i robót 
wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. Wiąże się to z 
przebudową pracowni i powstaniem nowych. Jest już wyłoniony przetarg na to zadanie i w 
maju powinien zostać wyłoniony wykonawca. Koniecpol powinien być ośrodkiem kształcenia 
zawodowego. Pan Henryk Kasiura podkreślił, że matury odbędą się w planowanym terminie. 
Następnym zadaniem jest termomodernizacja Gminnego Centrum Pracy przy ul. Rzecznej. 
Kiedyś część budynku była własnością Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie, a część 
budynku była nieuregulowana. Od dwóch lat budynek jest własnością Powiatu 
Częstochowskiego. Chcemy przeprowadzić termomodernizację tej elewacji. Całkowity koszt 
to ok. 310 tys. zł, z czego 19 tys. 750 zł to dotacja, 75 tys. 160 zł to wkład własny powiatu, 
reszta to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin zakończenia to 
koniec 2019 roku. 
Kolejnym tematem był odcinek drogi Kuźnica Grodziska – Rudniki. W 2010 czy 2011 był 
realizowany ten odcinek, ale technologia była taka jaka była i odcinek ten nadaje się do 
remontu. Był wniosek na kwotę 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej w 
części zabudowy. Następny odcinek to jest część drogi Borowce – Ludwinów, gdzie może 
jeszcze w tym roku w ramach robót cząstkowych pokryć przynajmniej grysem. 
Kolejną sprawą jest kłopot z zamiataniem ulic w naszej gminie, w związku z czym powiat 
zakupi trzy nowe zamiatarki. Koszt 120 tys. zł. Sprawa drogi 786 – w przyszłym półroczu ma 
być rozpisany przetarg, ale na jaki odcinek jeszcze nie wiadomo.  
Kolejną sprawą jest problem dzikiego wysypiska śmieci w Starym Koniecpolu. Przed 
świętami był pożar tego wysypiska i okazało się, że teren to w części Skarb Państwa a wokoło 
to nieustalony Skarb Państwa. Teren zabezpieczono prowizorycznie. Będziemy starali się o 
środki z rekultywacji albo o zagospodarowanie byłej kamionki. 
Na koniec wystąpienia Pan Henryk Kasiura serdecznie podziękował za współpracę. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękujemy Panu Radnemu Powiatu Częstochowskiego i 
udzieliła głosu radnym. 
Radny Zbigniew Domoradzki – na stronie naszej gminy była informacja, żeby każdy zamiatał 
sobie drogę przy posesji i czy nie będą zamiatane po zimie drogi powiatowe? I druga sprawa 
to naprawa pęknięć drogi na ul. Żeromskiego.  
Pan Henryk Kasiura powiedział, że ogłoszone zostały dwa przetargi do zamiatania dróg. I nie 
było zainteresowania, dlatego podjęto decyzję zakupu zamiatarek. W sprawie zabezpieczenia 
dziur zostanie rozpisany przetarg na emulsje bitumiczne i grysy. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Henrykowi Kasiurze i przystąpiła do 
kolejnego punku obrad sesji. 
 
Następnie przystąpiono do głosowania na uchwałami. 
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Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 
- Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 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 wyjaśniła, że radni przed sesją zapoznali się projektami 
uchwał, a Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła radzie zmiany w budżecie gminy i 
przystąpiono do głosowania: 
Do pierwszej uchwały radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania. 
Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
- Uchwała Nr IX/62/2019  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
 
- Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu.                                             
 
 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
 
- Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. St. Żeromskiego w Koniecpolu.  

  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zapytała, czy komisja opiniowała wniosek. Pracownik urzędu 

Pani Monika Smus wyjaśniła, że tak i dotyczy to terenu zwanego „księże pole”. Uchwała ma na 

celu wyrażenia zgody na zamianę terenu na usługi i zabudowę wielorodzinną. 

Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił, że chcemy przystąpić do zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego i uchwała pozwoli na rozpoczęcie tych zmian. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr IX/65/2019  Rady Miejskiej w Koniecpolu Rady z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w  

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu.                 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 

-  Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek  niezabudowanych położonych w 

Koniecpolu przy ul. Wąskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3229/55, 3229/39 oraz 

3229/14 w trybie przetargowym - ograniczonym skierowanym do właścicieli nieruchomości 

sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.                                                                                                      

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu pracownikowi urzędu Rafałowi Dziura. 

Pan Rafał Dziura wyjaśnił, że pewna osoba wystąpiła o zakup tych działek i będzie to przetarg 

ograniczony. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw - 0 
Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w 

Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerami ewidencyjnym 1507/37 oraz 1288/3 

trybie przetargowym.                                                                                                      

Pan Rafał Dziura wyjaśnił, że jest zainteresowanie zakupem tych działek. Dyrektor Biura 

Gwidon Jelonek dodał, że jest zainteresowany jeden z przedsiębiorców. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 

- Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych w Koniecpolu przy ul. 
Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1472, 1473 oraz 1474 w trybie 
przetargowym. 
Pan Rafał Dziura – jest to wydzielenie 15 metrów pasa na powiększenie nieruchomości na rzecz 
prowadzonej działalności. Po krótkiej dyskusji radnych na temat sąsiedztwa oczyszczalni 
ścieków z przedmiotową działką przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

 
Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw – 1 
Wstrzymuję się – 0. 
 
. 
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- Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na  sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. 

Armii Krajowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 3200/7, 2571/3 oraz 2571/4 w trybie 

przetargowym. 

Pan Rafał Dziura – podał wymiary i powierzchnię tych działek, wyjaśniając że wpłynął wniosek 

właściciela działek sąsiednich w tej sprawie. 

Dyrektor Gwidon Jelonek podał informację, że wpłynęło pismo rodzin katyńskich z prośbą  

o przeniesienie pomnika w inne godne miejsce. Będą starania w porozumieniu z rodzinami i TPK 

w Koniecpolu o zmianę lokalizacji Pomnika Katyńskiego. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że rozmowy w tej sprawie trwają od dwóch lat. 

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola będzie informowane w tej sprawie i przeprowadzimy debatę. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 14 radnych 
Jestem przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 1. 

 

- Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z dnia 25 

lutego2019r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku  

leśnego  od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia  inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 

- Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 
sprawie uchylenia Uchwały nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 lutego 
2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
Jestem za – 15 radnych 
Jestem przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 0. 
 
Po głosowaniu nad uchwałami Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła 15 minut przerwy. 
Po zarządzonej przerwie przystąpiono do kolejnych punktów obrad sesji. 
 
Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła tematy wniesionych interpelacji. 
Radny Wojciech Skrobich odniósł się do pytań zawartych w swojej interpelacji. 
Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił temat przeniesienia biblioteki. Mieszkańcy zwrócili się  
z prośbą o zostawienie siedziby w hali sportowej. Musi być zmieniony regulamin pracy 
biblioteki. 



 7 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odniosła się też do interpelacji Mateusza Szymali, na co radny 
zwrócił uwagę na datę zarządzenia i datę zgłoszonej interpelacji. 
Następnie radny Wojciech Skrobich zgłosił kolejną interpelację dotyczącą rozdysponowania 
niewypłaconych pensji nauczycielom za okres strajku i czy pozostaną one w dyspozycji 
dyrektora szkoły. 
Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że nauczyciele za godziny przepracowane będą mieli 
zapłacone. 
Radny Wojciech Skrobich zadał pytanie, czy na te pieniądze które zostały samorząd pozwoli na 
zorganizowanie dodatkowych zajęć. Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że nie możemy 
zwiększać liczby godzin, bo budżet mamy określony. 
Druga interpelacja radnego Wojciech Skrobicha to sprawa zwrócenia się do właścicieli terenów 
po dawnej oczyszczalni ścieków i terenów po KZPP o ich prawidłowe zabezpieczenie. 
Radna Sylwia Swojnóg w swojej interpelacji podjęła prośbę mieszkańców Starego Koniecpola  
o zamontowanie wiat przystankowych po obu stronach ulicy, przy pierwszym przystanku od 
strony Luborczy. W drugiej interpelacji Radna Sylwia Swojnóg zwróciła się o wymianę tablic 
przydrożnych z nazwą błędną Koniecpol Stary na prawidłowe nazewnictwo Stary Koniecpol. 
Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że zadanie wymiany tablicy zostało zlecone, a wiaty 
przystankowe są uzupełniane na bieżąco. 
Radny Zbigniew Lamch odniósł się do usytuowania tych tablic, ponieważ istnieje rozbieżność  
w granicach tych miejscowości i należy je postawić w należytym miejscu. 
Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że tablice będą usytuowane tak jak są granice. 

 
Ad 8. Zapytania i wolne wnioski. 
Radny Leszek Pluta podziękował radnym powiatowym za przebudowę kanalizacji na ulicy 
Klonowej. Radny zadał pytanie czy przebudowa II etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik jest 
zagrożona. Drugie pytanie radnego Leszka Pluty dotyczyło tematu oświetlenia na kawałku ul. 
Wąskiej, tj. 200 metrów, które zostało zapomniane przy budowie oświetlenia i czy jest nadzieja 
na realizację tego zadania.  
Sekretarz Sebastian Musiał odniósł się do pierwszego pytania informując, że dwa postępowania 
nie przyniosły spodziewanego efektu i nie udało się wyłonić wykonawcy. W dwóch przetargach 
były złożone trzy oferty. Mamy obawy, czy środki zabezpieczone w budżecie wystarczą na 
realizację tego zadania. Musimy znaleźć sposób jak rozpisać przetarg, żeby zgłosiło się więcej 
wykonawców. Planowane kosztorysy we wniosku są z roku 2016. Z każdym rokiem ceny idą w 
górę. Mamy także projekty na dużych głębokościach. Przeprowadzamy rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim na wydłużenie terminu. 
Burmistrz Ryszard Suliga również podkreślił to, że musimy otrzymać zgodę z Urzędu 
Marszałkowskiego na dłuższy termin realizacji zadania. Jeżeli oferta wykonawcy przewyższy 
koszty, to musimy znaleźć środki na zabezpieczenie tej inwestycji, oczywiście za zgodą rady. 
Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że ws. oświetlenia jest przygotowany projekt na 
wykonanie tej drogi włącznie z oświetleniem. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że sołtys Łabędzia również prosił o zamontowanie 
jednej lampy. 
Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do tematu, że wszystko co było składane jest w etapie 
projektowania i musi być to technicznie przygotowane. 
Radny Zbigniew Domoradzki, żeby przy projektowaniu ul. Szkolnej, gdzie są drogi leśne 
rozszerzyć prace na ul. Leśnej i ul. Grzybowej. Na ul. Zielonej zastosować środki 
chwastobójcze. Założyć tablice informacyjne na ul. Stawowej i ul. Żeromskiego. Radny podjął 
temat drogi przeciwpożarowej do kościoła św. Trójcy w Koniecpolu. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że temat dróg gminnych to niekończąca się historia. 
Zadanie na ul. Leśnej i ul. Grzybowej musimy zrobić za własne pieniądze. Najpierw robimy te 
drogi, które mają szansę na dofinansowanie. Jesteśmy na etapie projektowania ul. Szkolnej i ul. 
Rzecznej i przymierzamy się do projektowania na ul. Słowik. Na ul. Kolejową otrzymaliśmy 50 
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procent dofinansowania. Na ulicę Wiejską w Radoszewnicy otrzymamy 63 procent 
dofinasowania. Wszystkie sprawy są ważne i zajmujemy się regulowaniem własności działek, 
zwłaszcza tam gdzie są rejony leśne. Na ul. Zielonej zlecimy realizację tego zadania. Z projektu 
LGD Jurajska Ryba chcemy uzyskać środki na 30 tablic informacyjnych, a wykonanie ich będzie 
możliwe w lipcu i sierpniu. Dofinasowanie to 85 procent. Dyrektor Biura Gwidon Jelonek ws. 
kościoła św. Trójcy oddał głos radnemu Dariuszowi Świerczynie. 
Radny Dariusz Świerczyna powiedział, że sprawa drogi jest skomplikowana, odbyły się 
spotkania z projektantem, gdzie zrobiono wizualizację po przebiciu muru kościelnego. 
Konserwator zabytków musi zobaczyć projekt, a po spotkaniu z ks. Proboszczem poszedł 
wniosek do zaopiniowania. Mur kościelny również jest traktowany jako zabytek. Czekamy na 
decyzję konserwatora. Radny podziękował za postawione słupki w Rynku 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odniosła się do ul. Spółdzielczej w Łysinach, bo droga 
niszczeje a wysypany kamień utrudnia mieszkańcom przejazd i droga jest w gorszym stanie niż 
była. Kiedy przystąpimy do wykonania drogi i połączenia dwóch odcinków. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – będziemy rozmawiali z firmą i jeżeli jest wykonane coś źle to 
postaramy się to poprawić. Rozmawiałem z jednym z mieszkańców Łysin i jest on bardzo 
zadowolony z tej drogi. 200 metrów drogi musimy zrobić z własnych środków. Jeżeli 
znajdziemy fundusze na budowę tej drogi to ją zrobimy, jeżeli nie będzie pieniędzy to na razie 
jej nie wykonamy.  
Radny Dariusz Saternus wnioskował o uporządkowanie przez firmę sprzątającą placu zabaw. 
Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że tam jest stałe zlecenie i jeżeli jest coś nie tak to 
dopilnujemy, aby uporządkować ten teren. 
Radny Dariusz Saternus powiedział, że jeszcze do tej chwili nikt nie był na placu zabaw, żeby 
tam posprzątać. Są to zadania gminy i powinny być one realizowane. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – dziękujemy za informację i wyciągniemy z tego 
konsekwencje, bo my na to dajemy pieniądze. Na zalewie trwają prace już na weekend majowy. 
W dniu jutrzejszym nad zalewem posadzimy 200 drzewek dzięki uprzejmości leśnictwa. Będą 
lipy, świerki, buki i sosny. Zapraszam serdecznie do włączenia się w akcję sadzenia drzewek. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że w kasie została powieszona  informacja ws. nowej 
taryfy za śmieci, która obowiązuje od 1 marca 2019 r. i poprosiła o dopłatę różnicy, jeśli ktoś 
zapłacił wyższą stawkę dopiero od 1 kwietnia br. 
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Mieszkaniec Koniecpola zadał pytanie, czy może być obecny na spotkaniu projektu. Dlaczego 
na ul. Ogrodowej zostały wycięte wiśnie, które zasłaniały słońce blokowi nr 1 i jaki był cel 
wycięcia drzew na stadionie i czy była na to zgoda konserwatora zabytków. Jaki procent 
nauczycieli bierze obecnie udział w strajku na ternie miasta Koniecpol. 
Dlaczego Pani Przewodnicząca naciska radnych, aby głosowali na tak, jeżeli jeden radny na 
początku spotkania nie chciał głosować i nie musiał głosować. Na ul. Ogrodowej od strony 
południowej są lampy drogowe, które świeciły w czasach istnienia KZPP. Lampy są 
przerdzewiałe. 
Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – również w sprawie lamp podejmowaliśmy działania, jak i 
zabezpieczeniem byłego zakładu. Cały czas mamy to na uwadze i sprawy nie bagatelizujemy. 
Mieszkaniec Koniecpola zwrócił się do radnego Wojciech Skrobicha z informacją o 
korepetycjach i ich zakwalifikowanie. 
Radny Wojciech Skrobich podziękował za informację, że wobec tej kwestii mieszkańca nie 
musiałby płacić podatku. 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odpowiedziała, że radni swoje obowiązki znają. Radny musi 
uczestniczyć w głosowaniu i być na „tak lub nie”, albo wstrzymać się od głosu. Jeżeli wyświetli 
się, że ktoś nie zagłosował, to urządzenie nie zadziałało i dlatego Przewodnicząca informuje o 
wyniku. Radny nie może nie brać udziału w głosowaniu. 
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Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że nigdy Pani Przewodnicząca nie zmuszała do 
głosowania i nikt nikogo nie zmusza do głosowania na tak lub na nie. Jeżeli chodzi o drzewka 
owocowe nie jestem w stanie stwierdzić, czy to było na terenie gminy czy spółdzielni, Zgoda na 
wycięcie musiała być, a drzewka śmiecą i na nich jest pełno os. Były prośby mieszkańców  
i radnych, aby wyciąć te drzewka. Na stadionie gmina nie zlecała wycięcia tych drzew i sprawa 
została zgłoszona na policję. 
Burmistrz Ryszard Suliga ws. nauczycieli powiedział, że nauczyciele są pracownikami szkoły  
a ich przełożonym jest dyrektor. Burmistrz odniósł się do funkcji radnego, która jest ważna 
ponieważ radny reprezentuje mieszkańców i powinien dostrzegać ich potrzeby.  
W 2015 r. zastanawialiśmy się co dalej z gminą i jej finansami. Były ciężkie decyzje  
i oszczędności, aby wyprowadzić gminę na lepsze. Nie możemy od razu wszystkiego zmienić. 
Mamy odpowiedzialność finansową, a radni podejmują uchwały. Na wszystko musimy mieć 
pieniądze.  
Dziękuję. 
Na tym zakończono obrady IX sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia IX 
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 
                                      

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 18:25. 

 

 
 
 

 
                               


