
Protokół Nr XX/2020 

XX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 6 lutego 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XX zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na XX zwyczajnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, 

Skarbnik Monikę Starczewską, Sekretarza Sebastiana Musiała, Mecenasa Michała Ladę, Prezesa 

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Tomasza Górę, radnych, sołtysów, 

pracowników urzędu i wszystkich obecnych oraz mieszkańców przed komputerami. Przewodnicząca 

poinformowała, że sesja jest nagrywana i transmitowana. 

Celem sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). 

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum. 

Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

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 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie uchylenia uchwały numer XVIII/144/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 

grudnia 2019 roku w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, 

papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz 

zamknięcia rachunku inwestycyjnego. 

Mecenas Michał Lada dodał, że 30 grudnia 2029 r. określiliśmy w ramach uchwały zasady  

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

PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz zamknięcia rachunku 

inwestycyjnego, ponieważ my jako gmina 14 listopada 2012 r. określiliśmy w ramach uchwały 

ramowej ogólne zasady wnoszenia, cofania, zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego 

przez burmistrza miasta i gminy Koniecpol. I ta uchwała będzie mogła mieć zastosowanie w 

charakterze ogólnym zbycia tych papierów wartościowych, o której mowa z 30 grudnia 2019, w 

istocie ta uchwała wydaje się zbędna, stąd wniosek Pana Burmistrza o jej uchylenie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czyli będzie to wprowadzenie jako ostatni punkt ws. podjęcia 

uchwał. Przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem ww. projektu uchwały do porządku 

obrad. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu) 

 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła po zmianach następujący porządek obrad dzisiejszej 

sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
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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 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.  

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Koniecpol. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 

roku. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych w Gminie Koniecpol oraz ustalenia ich przebiegu. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie nadania statutu samorządowej 

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

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia uchwały numer 

XVIII/144/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, papierów wartościowych 
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PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz zamknięcia rachunku 

inwestycyjnego. 

 

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

7. Interpelacje radnych. 

8.Wystąpienia zaproszonych gości. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu) 

 

 

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

Radni zapoznali się z protokołem z XIX sesji i mailowo wnieśli uwagi. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 

dnia16.01.2020 do 6.02.2020 (zał. do protokołu). 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powitała gościa Pana Zdzisława Wolskiego Posła RP. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej. 

Skarbnik Monika Starczewska złożyła objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031. 

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

wydatków i przychodów dokonano następujących zmian: 

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą zwiększenia planu dochodów  w rozdziale 

90002 o kwotę 463.747,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą: 

1.  Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60013 o kwotę 200,00 zł na opłatę za zajęcie 

pasa drogowego  drogi wojewódzkiej Nr 786, ul. Armii Krajowej w miejscowości Koniecpol, 

w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej tj.: kanalizacji sanitarnej  

o łącznej powierzchni 12,24 m2. 

2. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 9.000,00 zł na składkę 

członkowską Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

3. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 463.747,00 zł na funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Razem zwiększenia planu wydatków bieżących: 472.947,00 zł. 

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą: 

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 2.600.000,00 zł na budowę 
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przedszkola w Koniecpolu. 

 

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 

pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.609.200,00 zł. 

Po dokonanych zmianach planowany deficyt roku 2020 wynosi 6.839.898,77 zł i zostanie  

w całości pokryty  przychodami z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  

o finansach publicznych. 

W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" w zadaniu pn. "Budowa przedszkola  

w Koniecpolu" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 oraz limit zobowiązań 

o kwotę 2.600.000,00 zł. 

 

- Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. 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. 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2020 rok. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przed głosowaniem na kolejnymi projektami uchwał oddała 

głos Prezesowi Zarządu MPK Tomaszowi Góra. 

Pan Tomasz Góra powiedział, że sprawa opłat i kosztów została przedstawiona i omówiona 

na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. O podwyżkach odbioru odpadów słyszymy w 

ościennych gminach i na terenie całego kraju. Dołożymy wszelkich starań, aby nawiązać 

współprace z ościennymi odbiorcami odpadów. Odpady zmieszane zawozimy do Zawiercia 

po niższych kosztach niż do tej pory. Na początku marca będziemy rozmawiać z odbiorcą 

śmieci we Włoszczowie. Szukamy możliwości tańszego zagospodarowania odpadów. 

Dziękuję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – straszą nas podwyżkami, miejmy nadzieję że doszliśmy 

do takiej kwoty, która już nie ulegnie zmianie. Dziękuję Panu Prezesowi, czy ktoś z Państwa 

chciałby zabrać głos? Przewodnicząca oddał głos Panu Posłowi Zdzisławowi Wolskiemu. 

Poseł Zdzisław Wolski powiedział, że w Koniecpolu bywał wielokrotnie, jeszcze pełniąc 

funkcję radnego i następnie Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowa. Wiele jest sytuacji 

niedogodnych w gminie Koniecpol, panuje duże bezrobocie a odległość do miast 

powiatowych i wojewódzkich nie jest sprzyjającą sytuacją w rozwoju ekonomicznym. W 

Koniecpolu przydałby się duży inwestor, który dałby miejsca pracy. Jako samorząd staracie 

się o pozyskanie jak największych funduszów unijnych, co nie jest łatwą sprawą, bo składane 

wnioski po wnikliwej analizie są też odrzucane. Sprawa podwyżki śmieci jest kontrowersyjna.  
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Nie ma wyjścia, podatek śmieciowy musi iść do góry. Zwiększyły się opłaty marszałkowskie, 

odbiorcy odpadów również podnieśli koszty za ich przyjmowanie. Na samorządy narzuca się 

zadania a pieniędzy mało albo w ogóle. I tak jest z ustawą śmieciową. 

Radny Dariusz Świerczyna zadał pytanie dlaczego do Polski sprowadzane są śmieci  

z zagranicy. Czy podejmuje się jakieś działania w tym zakresie? 

Poseł Zdzisław Wolski przyznał, że jest to duży problem. W Częstochowie prezydent nie ma 

uprawnień do wydania decyzji na import, co za tym idzie śmieci zwożą firmy, które następnie 

ogłaszają upadłość i trudno udowodnić kto za tym stoi.  

Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie na co przeznacza się opłatę marszałkowską? 

Poseł Zdzisław Wolski odpowiedział, że w teorii na działania proekologiczne.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Posłowi za zabranie głosu. Następnie 

przystąpiono do głosowania. 

 

- Uchwała Nr XX/167/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jedynie przez część roku. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 - Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos radnemu Andrzejowi Kozakowi. 

Radny Andrzej Kozak zapytał Pana Prezesa MPK w jaki sposób będzie sprawdzane, kto ma u siebie 

kompostownik. 

Prezes MPK Tomasz Góra odpowiedział, że na podstawie złożonej deklaracji nie będziemy od tych 

osób odbierać odpadów BIO. 

Sołtys Teresowa Edward Pikos zadał pytanie, czy musi być specjalny kompostownik. 

Radny Zbigniew Domoradzki dodał, że w Internecie jest dużo filmów jak przygotować kompostownik. 

Są też specjalne pojemniki, które można kupić lub zrobić sobie samemu. Radny zachęcił do 

kompostowania, aby tych odpadów było mniej i do segregacji śmieci. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że bioodpady będą zagospodarowane we własnym 

zakresie. Część z nich można wykorzystać we własnych ogródkach lub jako pokarm dla zwierząt. Stąd 

jest ta ulga dla mieszkańców. Druga ulga jest też, jeżeli powyżej 6 osób zamieszkuje w gospodarstwie 

domowym. 

Przewodnicząca Anta Chrzuszcz dodała, że ulga ws. bioodpadów jest wyłącznie dla domów 

jednorodzinnych. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że ten obszerny regulamin był załączony. 

Przystąpiono do głosowania. 

Kto za przyjęciem uchwały? 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 
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Wstrzymuję się – 0. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz –zakończyliśmy podjęcie uchwał komunalnych. Nie było łatwo 

podjąć tej decyzji. Myślę, że komentarze że wszyscy jesteśmy „za” są zbędne. I my bierzemy 

odpowiedzialność za podjęcie tych uchwał. Oby to wystarczyło i nie było kolejnych podwyżek. Czy 

Pan Burmistrz chciał zabrać głos? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

Burmistrz Ryszard Suliga stwierdził, że każdy radny z zadowoleniem podejmuje uchwałę w sprawie 

ulgi. Natomiast niechętnie podchodzimy do uchwał, w których podnosimy opłaty. Musieliśmy podjąć 

te uchwały. Mamy spółkę komunalną, za którą odpowiadamy. Opłaty wzrosły za gospodarowanie 

śmieci a także za transport tych odpadów. Mamy nadzieję, że te podwyżki są na razie ostateczne. 

Wszyscy musimy dbać o swoje środowisko. Chcemy żyć w czystym miejscu i na dzień dzisiejszy nie 

mamy odpadów toksycznych. W planowaniu międzysesyjnym, dzisiaj odbyła się w sądzie rozprawa 

ws. zasiedzenia działki w Teresowie. Po uprawomocnieniu wyroku działka będzie gminy. 

Radny Zbigniew Domoradzki dodał, aby co roku radni mogli spotykać się z przedstawicielami spółki 

MPK a nie tylko ws. opłat za śmieci. A nie tylko spółka przychodzi tylko na komisje, żeby coś podjąć. 

 

 

Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniecpol oraz ustalenia 

ich przebiegu. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Samorządowy 

Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”. 

Mecenas Michał Lada powiedział, że na poprzedniej sesji Radni podjęli uchwałę ws. utworzenia 

żłobka wraz z podaniem mienia komunalnego. Kolejnym krokiem jest przyjęcie statutu tej instytucji. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r.  

w sprawie uchylenia uchwały numer XVIII/144/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 

grudnia 2019 roku w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, 

papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz 

zamknięcia rachunku inwestycyjnego. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 
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Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

 

Ad. 6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

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

grudnia 2019 roku, ws. wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

o udostępnienie wyników przeprowadzonej kontroli firmy znajdującej się przy ul. Szkolnej, 

zapowiadanej na IV kwartał 2019 roku uzyskał odpowiedź, że Gmina Koniecpol zwróciła się 

z pismem do ww. instytucji o pilne przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu 

prowadzenia gospodarki odpadami firmy ARW Baltic Sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu 

przy ul. Szkolnej. Gmina Koniecpol jeszcze nie otrzymała jeszcze informacji  

o przeprowadzonej kontroli. Zwrócono się do WIOŚ o udostępnienie protokołu  

z przeprowadzonych czynności kontrolnych ww. zakładu. Po przeprowadzonej rozmowie 

telefonicznej z pracownikiem WIOS uzyskano informację, że planowana kontrola w IV 

kwartale 2019 r. nie została przeprowadzona. Gmina Koniecpol wystąpi ponownie o pilne 

przeprowadzenie czynności kontrolnych przedmiotowego zakładu. 

 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Radna Krystyna Dąbrowska złożyła pisemną interpelację ws. zamontowania lustra 

drogowego przy wjeździe na ul. Krzywej w Radoszewnicy celem zwiększenia 

bezpieczeństwa na drodze. 

 

Ad. 8 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że ten punkt został już wyczerpany przy 

wcześniejszej dyskusji nad projektami uchwał. 

 

Ad.9 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Wojciech Skrobich zapytał, na jakim etapie jest budowa ogrodzenia działki na ul. 

Szkolnej? 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że studnia na tej ulicy została już zabezpieczona  

a zlecenie zadania przekazano do realizacji MPK. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zadała pytanie, kiedy rusza bieżące remonty dróg? 

Radny Andrzej Kozak zapytał, czy sołectwo może liczyć na taki sam zakres remontu co  

w ubiegłym roku? 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że remonty dróg będą przeprowadzone. Liczymy na to, 

że oferta będzie niższa cenowo. Do zapytania cenowego wprowadzamy równiarkę. 

Radny Dariusz Świerczyna zadał pytanie, jak wygląda system monitorowania na 

samochodach przy odbiorze śmieci. Czy z tym zdążymy. System monitorowania ma pozwolić 

na weryfikację nieprawidłowej segregacji śmieci. 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że na samochodzie będzie zainstalowana kamera,  

a pracownik będzie fotografował źle segregowane śmieci.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – jeżeli ktoś nie oddaje popiołu, czy może liczyć na rabat? 

Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski odniósł się do pytania Pani Przewodniczącej, mówiąc 

o tym, że jeżeli ktoś posiada piec nowoczesnej generacji na pelet, to tego popiołu nie ma. 

Należałoby zachęcić do przyznania ulgi dla osób, którzy posiadają piece ekologiczne. 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że ustawodawca nie dostrzegł tego problemu. Ulga 

obowiązuje tylko na kompostownik. Należałoby zmienić zapis w ustawie o utrzymaniu 

porządku i czystości. 
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Poseł Zdzisław Wolski dodał, że obecnie mamy duży nacisk na politykę antysmogową. 

Trzeba stawiać na wymianę źródeł zasilania energii w prywatnych domach.  

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że chcemy namawiać mieszkańców na wymianę pieca. 

W poniedziałek odbędzie się spotkanie ws. projektu czyste powietrze.  

Radny Leszek Pluta powiedział, że mamy ulgę na bioodpady, ulgę dla osób 6 i powyżej 

mieszkańców w gospodarstwie. Musimy dbać o nasze środowisko, aby w tych śmieciach nie 

utonąć. Można składać wnioski o kartę dużej rodziny przy trójce dzieci. A w przyszłości 

należy wprowadzać kolejne ulgi. 

Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski zwrócił się z prośbą o informację, jak prawidłowo 

segregować śmieci, aby dotarła ona także do wszystkich mieszkańców. 

Radny Andrzej Kozak zaproponował, żeby Pan Prezes MPK przygotował ulotki, chodzi tu 

przede wszystkim o starsze osoby. 

Sołtys Łysin Marek Kalinowski zapytał, co z odbiorem rolniczych odpadów, tj. sznurków, 

siatek i folii. 

Przewodnicząca zwróciła się do pracownika Urzędu o zabranie głosu w tej sprawie. 

Pani Klaudia Małek – inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol wyjaśniła, że został 

złożony wniosek do WFOŚ w tej sprawie i czekamy na odpowiedź. 

Sołtys Aleksandrowa Beata Lubczyńska zwróciła uwagę na odpowiedź, że nie ma u nas 

problemu z odpadami chemicznymi, ponieważ od 20 lat w naszej gminie istnieje ten temat. 

Pani Sołtys powiedziała, że na wsi pali się drewnem, to popiół jest kompostowany. 

Burmistrz Ryszard Suliga - Pani Sołtys w sprawie tego tematu jest informowana na bieżąco. 

Zostały przeprowadzone badania tego terenu i nie stwierdzono niebezpiecznych materiałów. 

Sprawa jest w toku i po zakończonym postępowaniu poinformuję Państwa o wynikach 

śledztwa. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – musimy cały czas prowadzić edukację i podawać 

informacje, jak prawidłowo segregować śmieci. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Spraw różnych nie było.  

 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XX 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 16:15. 


