
Protokół Nr XXII/2020  

XXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 19 marca 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –14 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz.  

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 Leszek Pokorski nieobecny – nieobecność usprawiedliwiona. Przewodnicząca stwierdziła, iż 

sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przewodnicząca poinformowała, że sesja jest 

nagrywana i transmitowana. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała wszystkich na XXII zwyczajnej sesji, 

informując że proponowany porządek obrad będzie skrócony ze względu na wyjątkową sytuację  

w kraju związaną z panującą epidemią koronowirusa. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała radnych o głosowaniu nad zmianą w porządku 

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. 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 przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  

i Gminy Koniecpol. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol.  

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały 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 
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nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu  

i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

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

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14  

z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest  Gmina Koniecpol. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za  wyżywienie w żłobkach utworzonych przez 

Gminę Koniecpol. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2020-2023”. 

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Zamknięcie obrad XXII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 

 

Następnie głosowano na przyjęciem nowego porządku obrad. 
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Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze. 

Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do zaistniałej sytuacji. Powiedział, że jest to wyjątkowy 

okres w naszym życiu i funkcjonowania samorządów. Burmistrz podziękował także za 

dostosowanie się zaleceń w związku z panującą epidemią koronawirusa. Urząd zachowując 

środki ostrożności zmienił zasady obsługi interesanta oraz przyjmowanie wpłat. Informacje  

bieżące zamieszczane są na stronie internetowej naszego urzędu. Dzisiejsza sesja jest krótka. 

Burmistrz poinformował, że zostały zamknięte placówki oświatowe, miejsca w których są 

większe skupiska ludzi. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń i stosować się do nich. 

Obawiamy się o zdrowie każdego mieszkańca. Wiemy, że strażacy nadal wożą wodę do 

mieszkańców w naszej gminie. Udało nam się pozyskać rękawiczki i chcemy także zapewnić 

maseczki dla naszych strażaków. W Centrum Integracji Społecznej szyjemy już maseczki. 

Wczoraj na stronie internetowej zamieściliśmy informację i numery telefonów w sprawie 

pomocy osobom starszym, samotnym czy niepełnosprawnym. MGOPS wraz ze strażakami 

będą jeździli i pomagali osobom, którym nie ma kto pomóc.  Burmistrz zwrócił się do osób 

objętych kwarantanną o rozwagę i nieopuszczanie swojego miejsca pobytu. Zaapelował do 

wszystkich o rozwagę i wyrozumienie. Jest to czas na pomoc i dbanie o innych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Burmistrzowi za zabranie głosu. 

Przewodnicząca poinformowała, że radni wszystkie informacje odbierają droga mailową. 

Tydzień temu odbyły się posiedzenia komisji, na których także omówiono wszystkie sprawy 

związane z dzisiejszymi projektami uchwał. 

 

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

Radni zapoznali się z protokołem z XX i XXI sesji i nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 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 – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 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. 
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- Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.  

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały 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 – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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 - Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy 

Koniecpol na lata 2011-2032.  

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  

i Gminy Koniecpol. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 

2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których 

zarządcą jest  Gmina Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za  

wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Koniecpol. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023”. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

Radna Krystyna Dąbrowska otrzymała odpowiedź na pisemną interpelację ws. zamontowania 

lustra drogowego przy wjeździe na ul. Krzywej w Radoszewnicy celem zwiększenia 

bezpieczeństwa na drodze. Urząd Miasta i Gminy zlecił zakup i ustawienie lustra na 

skrzyżowaniu z ul. Krzywą. 

 

Ad. 6 Interpelacje radnych. 

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad.7 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXII 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:30 do 14:53. 


