
Protokół Nr XXI/2020  

XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 27 lutego 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –14 radnych. 

Radny Dariusz Świerczyna nieobecny. Nieobecność usprawiedliwiona. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXI nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na XXI nadzwyczajnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona 

Jelonka, Skarbnik Monikę Starczewską, Sekretarza Sebastiana Musiała, radnych, 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 14 radnych, co stanowi kworum. 

Radny Dariusz Świerczyna nieobecny. Nieobecność usprawiedliwiona. Przewodnicząca stwierdziła, 

iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) 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) zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok. 

3) 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) zmiany uchwały 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. 

5) zmiany uchwały nr XXXIX/262/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 

2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koniecpol. 

6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 

2019/2020. 

4. Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 
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Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu) 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – otrzymaliśmy od Pani Skarbnik zmiany w WPF  

i budżecie. Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik Monika Starczewska - W roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koniecpol w zakresie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian: 

 

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą: 

 

1. Zwiększenia planu dochodów  w rozdziale 75107 o kwotę 14.071,00 zł z tytułu przyznanej 

dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą: 

 

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75107 o kwotę 14.071,00 zł na przygotowanie i 

przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80104 w kwocie 240.000,00 zł z wynagrodzeń 

na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 5.000,00 zł na 

świadczenia społeczne. 

Razem zwiększenia planu wydatków bieżących: 19.071,00 zł. 

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą: 

 

1. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 115.000,00 zł na budowę 

przedszkola w Koniecpolu. 

2. Zwiększenia planu  wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 110.000,00 zł, w tym 60.000,00 

zł na projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 

oraz 50.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. 

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych wynoszą 5.000,00 zł. 

 

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

Koniecpolu" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 oraz limit zobowiązań o 

kwotę 115.000,00 zł. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękujemy Pani Skarbnik, czy są pytania ze strony 

radnych? 

Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie na co będą przeznaczone pieniądze z inicjatywy 

lokalnej? 

Burmistrz Ryszard Suliga – w zeszłym roku została podjęta uchwała ws. inicjatyw lokalnych. 

W zapisie uchwały jest zabezpieczenie środków finansowych. Z tej formy mogą skorzystać 

stowarzyszenia, grupy mieszkańców, które złożą do urzędu wniosek. Jest to wkład własny dla 
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społeczeństwa naszego miasta. 

Radny Zbigniew Domoradzki – nie wiadomo jak i na co będą wydatkowane te środki? 

Przesuwamy nie wiadomo na co. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że jeżeli chcemy coś wykonać, to musimy mieć na to 

zabezpieczenie finansowe. 

Radny Zbigniew Domoradzki powiedział, że nie ma 20 tys. zł na ustalenie własności drogi, a 

tutaj środki są. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w uchwale jest zapis terminów przyjmowania wniosków i 

na to musimy mieć już zabezpieczone środki w budżecie gminy. Nie wyobrażam sobie, żeby 

radni nie zostali powiadomieni, jakie inicjatywy lokalne będą zgłaszane. 

Burmistrz Ryszard Suliga – pan radny powinien wspierać mieszkańców, a nie przeszkadzać. 

W komisji mogę radni uczestniczyć i podejmować decyzje. 

Radny Zbigniew Domoradzki powiedział, że jest za tym, aby radni uczestniczyli w pracach 

tej komisji.  

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał. 

 

- Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 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. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 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 – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

-  Uchwała Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 lutego 2020 r. 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. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

- Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 lutego 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 
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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 – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 lutego 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/262/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 

marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koniecpol. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 

2019/2020. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – chodzi o to, jeżeli rodzic sam dowozi niepełnosprawne 

dziecko do Bogumiłka. 

Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił, że osoby, które mają niepełnosprawne dzieci składają 

wniosek, w którym określają jakim pojazdem dowożą je do szkoły. Za dowożenie dziecka 

swoim samochodem jest zwrot kosztów za paliwo. Cena paliwa wyliczona została z ostatnich 

trzech miesięcy ceny rynkowej. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad.4 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXI 

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Na tym zakończono obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 16:00 do 16:25. 


