
Protokół Nr XIX/2020 

XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 16 stycznia 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –11 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XIX zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

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

Sekretarza Sebastiana Musiała, Mecenasa Michała Ladę, Kierownika MGOPS Edytę Wierzbińską, 

przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Komendanta Gminnego OSP, 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 11 radnych, co stanowi kworum. 

Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Nieobecni na 

dzisiejszej sesji: Radny Rafał Chojnacki, Radny Andrzej Kozak, Radny Leszek Pluta, radny Dariusz 

Świerczyna - nieobecność usprawiedliwiona.  

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Burmistrzowi ws. wniosku o zmianę porządku obrad 

dzisiejszej sesji. 

Burmistrz Ryszard Suliga złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad trzech pierwszych 

projektów uchwał: 

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koniecpol na lata 2020-2031. 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

Burmistrz Ryszard Suliga złożył ustny wniosek w sprawie przesunięcia projektu uchwały 

związanej ze zmianą opłat za odbiór śmieci. Jesteśmy jeszcze na etapie prowadzenia rozmów z 

firmami, które odbierają śmieci. Otworzyła się możliwość współpracy z firmą, która odbiera w 

cenie niższej śmieci. Burmistrz zwrócił się do radnych o nie podejmowanie na dzisiejszej sesji tej 

uchwały. Wiemy, że podwyżka jest nieunikniona, co wynika z podniesienia kosztów za odbiór 

śmieci. W związku z projektem uchwały o zmianach w opłatach za śmieci Burmistrz zwrócił się 

do radnych o wycofanie z porządku obrad także projektów uchwał zmieniających budżet. Proszę 

radnych o zagłosowanie i wycofanie tych trzech projektów uchwał. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że temat ten nie jest łatwy. Wiele samorządów podjęło 

już nowe stawki za odbiór śmieci. Proszę o 5 minut przerwy, celem wprowadzenia do systemu 

możliwości głosowania nad zmianą porządku. 

Po przerwie nastąpiło głosowanie za wycofaniem z porządku obrad trzech pierwszych uchwał.  

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 11 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu) 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła po zmianach 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 utworzenia Samorządowego Żłobka  

w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie 

klubu samopomocy pod nazwą „Klub Senior +” w Koniecpolu. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie 

klubu samopomocy pod nazwą „Klub Senior +” w Starym Koniecpolu. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Koniecpolu. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Wystąpienia zaproszonych gości. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 11 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 XVIII sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia 

30.12.2019 do 16.01.2020 (zał. do protokołu). 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wyjaśniła, że ostatnio były podjęte trzy uchwały ws. 

żłobka. Podejmujemy jeszcze raz projekt uchwały ws. jego utworzenia, ponieważ poprzednia 

została uchylona przez Wojewodę Śląskiego. 

Mecenas Michał Lada dodał, że w uchwale należało literalnie określić wyposażenie nowo 

utworzonego żłobka. 

 

- Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 

utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 11 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 

utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub Senior +”  

w Koniecpolu. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 11 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 r.  

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub 

Senior +” w Starym Koniecpolu. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 11 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 

zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 11 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 6 Interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Skrobich złożył pisemną interpelację, nawiązując do interpelacji z dnia 17 

grudnia 2019 roku, ws. wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o 
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udostępnienie wyników przeprowadzonej kontroli firmy znajdującej się przy ul. Szkolnej, 

zapowiadanej na IV kwartał 2019 roku. 

 

Ad. 7 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu Panu Komendantowi Gminnemu OSP 

Jarosławowi Duś. 

Komendant Jarosław Duś podziękował za zaproszenie na sesję. Wizyta Komendanta OSP 

związana była z przedstawieniem Radzie Miejskiej znaczącego problemu OSP w Starym 

Koniecpolu, tzn. sprawy przestarzałego sprzętu jednostki OSP. Samochód, którym straż 

jeździ jest z roku 1973. Ten sprzęt jest na bieżąco remontowany i modernizowany. Pojawiła 

się możliwość pozyskania nowego samochodu. 

Radna Barbara Popanda-Skrzypczyk opuściła obrady sesji. 

Stan radnych – 10. 

Komendant powiedział, że zakup nowego samochodu jest dużym wydatkiem, ale 

inwestowanie w stary sprzęt staje się już nieopłacalne. Pozyskanie sprzętu używanego z 

innych jednostek wiąże się również z dużymi kosztami. Pojawiła się możliwość kupna 

nowego samochodu. Mamy zagwarantowane częściowe wsparcie, tj. około 400 tys. zł z 

Funduszu Ochrony Środowiska, około 200 tys. zł z Krajowego Systemu. Koszt nowego 

samochodu to 770 tys. zł. Brakuje około 170 tys. zł. Oczywiście szukamy sponsorów, mamy 

zapewnione wsparcie nadleśnictwa, rozmawiamy z PZU. Mamy umówione spotkanie z 

Senatorem Ryszardem Majerem, który mam nadzieję uruchomi swoje możliwości. Liczę 

również na wsparcie Państwa radnych, jak i gminy w tej kwestii. Komendant podkreślił, że 

OSP Stary Koniecpol w ubiegłym roku wyjeżdżało 132 razy na interwencje i zgłoszenia. 

Część wyjazdów to również dowożenie wody do gminy. Wodę dowozimy samochodem, 

który zakupiliśmy za własne pieniądze. Komendant zadeklarował, żeby na zakup samochodu 

pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał komendanta czy te wyjazdy to były do akcji czy do 

zabezpieczenia. 

Komendant odpowiedział, że to są wszystkie wyjazdy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że nad tym tematem się pochylimy na spotkaniach 

komisji. 

Ad.8 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Saternus zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza ws. byłych terenów po 

KZPP. Czy zostało wysłane pismo do sądu w sprawie kto jest właścicielem gruntów. A jeżeli 

pismo zostało wysłane czy jest na nie odpowiedź.  

Burmistrz Ryszard Suliga – na pierwszej licytacji Sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie 

przedstawił, żeby jak najszybciej ten teren sprzedać. Jednak procedury w sądzie są, jakie są i 

sprawa powiadamiania wszystkich wierzycieli trochę trwa. Zobaczymy, jaką dostaniemy 

odpowiedź. 

Mecenas Michał Lada dodał, że nie mamy innych instrumentów prawnych oprócz tego pisma, 

aby oddziaływać na sąd. Sąd wyznacza bieg sprawy, my oczywiście jako gmina możemy w 

niej uczestniczyć. To całe przedłużające się postępowanie związane jest też z tym, że część 

osób zgłasza roszczenia. Wierzyciele próbują zgłosić swoje zażalenia do planu egzekucji. 

Stąd prowadzone postępowanie wydłuża się w czasie. 

Radny Dariusz Saternus – jeżeli zostało uszkodzone ogrodzenie, czy są powybijane szyby na 

portierni, to do kogo się mamy zgłosić. 

Mecenas Michał Lada –szkoda, która powstała na naszej działce powinna być zgłoszona 

bezpośrednio komornikowi. Jeżeli był ustalony zarządca, to powinniśmy zgłosić szkodę 

zarządcy. Nie mamy jako gmina żadnych instrumentów prawnych, żeby oddziaływać czy 

zabezpieczać ten teren. 
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Radny Wojciech Skrobich złożył zapytanie w sprawie czystości i porządku w gminie. Czy 

jest jakaś osoba w gminie odpowiedzialna za utrzymanie porządku. Na ul. Chrząstowskiej, ul. 

Szkolnej czy ul. Tarchalskiego jest pełno walających się śmieci.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – zlecenie uporządkowania na ul. Chrząstowskiej już poszło. 

Jeżeli dostaniemy informacje od mieszkańców, czy sami zauważymy to od razu reagujemy i 

zlecamy wykonanie usuwania śmieci. 

Radny Zbigniew Domoradzki odniósł się do wniosku Komendanta Gminnego OSP, że 

powinniśmy wymieniać samochody. Samochód powinien iść do jednostki, gdzie ma 

największy rejon operacyjny. Drugą sprawą, którą wnioskował radny, było zamieszczenie 

artykułu o przyczynach podniesienia opłat za śmieci na stronie internetowej urzędu. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że na stronie koniecpol.info artykuły są 

zamieszczane systematycznie. Dyrektor odniósł się także do planowanej podwyżki za śmieci. 

Wiemy, że gmina nie może zarabiać na śmieciach ani do nich dokładać. Nikt z nas nie chce 

podnosić opłat. Ale z wyliczeń wynika, że musimy podnieść opłaty za śmieci. Dzisiejszy 

projekt uchwały został wycofany, ponieważ pojawiła się szansa na zmniejszenie kosztów. 

Podwyżka to nie jest wina samorządów, ale składa się na to wiele innych czynników,  

z którym borykamy się my wszyscy. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, czy płacimy za utrzymanie strony koniecpol.info? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że nie płacimy. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, co stoi na przeszkodzie żeby informacji o opłatach za 

śmieci nie było na stronie urzędu gminy. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – dodanie na stronie gminy nie stanowi problemu. 

Radny Zbigniew Domoradzki zwrócił uwagę na słabe nagłośnienie obrad sesji. Drugim 

pytaniem radnego była kwestia ceny 20 zł od mieszkańca za śmieci segregowane. Czy 

musimy mieć spółkę, jako spółkę i czy nie możemy spółki przekształcić na zakład budżetowy, 

odeszłyby koszty Rady Nadzorczej i wtedy mogłaby być stawka np. 18 zł od osoby? 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że różnica pomiędzy spółką a zakładem budżetowym 

jest taka, spółka jako osobowość prawna wykonuje wiele dodatkowych zadań na rzecz 

mieszkańców. Zakład budżetowy natomiast jest częścią bezpośrednią gminy, nie ma 

osobowości prawnej. Taki kierownik zakładu działa z polecenia burmistrza. Plan finansowy 

zakładu jest częścią planu finansowego gminy. Zakład ten powinien wykonywać tylko 

zadania własne gminy. Problem jest z kotłownią, gdzie jej prowadzenie nie jest zadaniem 

własnym gminy. Zakład budżetowy takiego typu kotłowni nie mógłby prowadzić. Ustalenie 

opłat za gospodarowanie odpadami to nie jest nałożenie podatku, tylko dostosowanie opłat do 

rzeczywistych kosztów, które wynikają z funkcjonowania systemu gospodarowania tymi 

opłatami. Jest to prawda, że w niektórych gminach opłaty są niższe, dlatego że nie 

funkcjonuje w nich zabudowa wielolokalowa. Od 1 stycznia ubiegłego roku opłaty za śmieci 

wpłaca się na wydzielone konto gminy. Środki, które są prowadzone na tym koncie służą 

tylko i wyłącznie gospodarce odpadami. 

Sołtys Rudnik Anna Olak zadała pytanie w sprawie statusu prawnego działki położonej w 

Rudnikach, na której znajduje się ujęcie wody. Tam, gdzie ma być robiona przepompownia, 

czy jest uregulowana sprawa czy jeszcze? 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że sprawa jest na zaawansowanym etapie i jesteśmy po 

wycenie ze strony biegłego i jako gmina nie kwestionujemy tej wyceny. Biegła rzeczoznawca 

wyceniła tę działkę i udział. My musimy spłacić tego współwłaściciela. My uwag nie 

zgłaszamy. Gdyby opinia nie była kwestionowana to rzeczywiście powinniśmy mieć ostatni 

termin, na którym sąd powinien wydać wyrok. Natomiast, jeżeli opinia będzie kwestionowana 

to sąd będzie wzywał biegłego celem sporządzenia opinii uzgadniającej. 

Radny Mateusz Szymala zapytał Pana Mecenasa na jaka kwotę opiewa ta ocena? 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że nasz udział wyceniony jest na 4 tys. zł. 
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Sołtys Teresowa Edward Pikos podjął temat opłat za śmieci. Powiedział, że nie mieszka w 

blokach i nie korzysta z ciepłowni a chciałby uczciwie płacić za śmieci, ale za te które oddaje. 

Ponieważ płaci za te śmieci, których nie oddaje, tj. popiołu i biodegradowalnych, które 

wykorzystuje na swojej działce. Są inni, którzy maja sto razy więcej śmieci i płacą takie same 

pieniądze. Będzie uczciwie płacił za te śmieci, które oddaje. 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że mieszkańcy nie do końca rozumieją pojęcie 

funkcjonowania tego systemu. To, że gospodarka komunalna realizuje inne usługi dla 

mieszkańców, to wiadomo, że w planie finansowym gospodarka odpadami funkcjonuje 

osobno i nie obejmuje innych kosztów. Mamy do czynienia z systemem wykonywania usługi, 

którego dawcą jest spółka komunalna, która zgłasza gotowość odbioru wszystkich odpadów 

zapisanych w regulaminie. Opłata jest z tytułu gotowości odbioru tych śmieci, niezależnie od 

częstotliwości ich oddawania. Na skutek ustawy z lipca 2019 r.  ustawodawca wprowadził 

możliwość ulgi z tytułu biokompostowania tych odpadów na terenie swojej nieruchomości. 

Chcemy, żeby te mechanizmy zafunkcjonowały od 1 marca. Jeżeli Pan Sołtys wypełni nową 

deklarację, zadeklaruje Pan, że będąc właścicielem własnej nieruchomości nie będzie 

wystawiał Pan odpadów biodegradowalnych, to będzie Pan mógł korzystać z ulgi w 

wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej. Niestety popiół wielu mieszkańców dosypuje 

do odpadów zmieszanych. Odpady zmieszane są ważone a ich cena to około 600 zł za tonę. 

Odbiór samego popiołu za tonę to jedna piąta tej sumy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że ważna jest teraz kampania informacyjna i 

właściwe sortowanie śmieci. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał o były zakład KZPP, czy zainteresowana firma 

zrezygnowała z licytacji. 

Mecenas Michał Lada – takiej wiedzy nie mam. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos - skoro odpady są segregowane, to skąd popiół bierze się w 

tych śmieciach. Przecież każdy świadomie oddaje popiół.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że ludzie będą starali się bardziej przykładać do 

tego sortowania. 

Radny Mateusz Szymala powiedział, że główną przyczyną podnoszenia stawek jest niestety 

działalność rządu. Jest to podnoszenie opłaty środowiskowej przez ministerstwo środowiska, 

podwyższenie cen energii dla firm i samorządów, jest to opłata marszałkowska, jest to 

zwiększanie nieproporcjonalne płacy minimalnej, jest to zwożenie śmieci z całej Europy i 

Australii. To są przyczyny podwyżek cen śmieci w Polsce. To nie jest wina samorządów. 

Samorządy obrywają - każdy samorząd obrywa, dlatego, że są niezależne od tej władzy. 

  

Ad. 9 Sprawy różne. 

Spraw różnych nie było.  

 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XIX 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 17:05. 


