
Protokół Nr XXIII/2020  

XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –13 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXIII nadzwyczajnej 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 13 radnych, co stanowi kworum. 

Radny Zbigniew Domoradzki nieobecny i radny Dariusz Świerczyna 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 XXIII nadzwyczajnej 

sesji, informując że proponowany porządek obrad ulega zmianie w związku z wprowadzeniem 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

przepisów prawa miejscowego. Petycja dotyczy bezpłatnych miejsc parkowania. Stosowna komisja 

w tej sprawie się wypowiedziała i teraz rada podejmuje uchwałę o uznaniu wniesionej petycji za 

bezzasadną. Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radny o głosowanie nad zmianą w 

porządku obrad. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 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 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w 

maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 
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4) zmiany wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu 

przy ulicy Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 1687 w trybie 

przetargowym. 

5) zmiany wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dla nieruchomości 

oznaczonych numerem ewidencyjnym: 350/4 i 484/2 obręb Rudniki oraz 288 obręb 

Piaski o łącznej powierzchni 2,6958 ha na okres kolejnych 3 lat.  

6) zmiany wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dla nieruchomości 

oznaczonych numerem ewidencyjnym: 1308 obręb Okołowice oraz o łącznej 

powierzchni 1,0000 ha na okres kolejnych 3 lat. 

7) 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. 

8) rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

 

4. Zamknięcie obrad XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Przystąpiono do głosowania  nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.  

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Skarbnik Monice Starczewskiej ws. zmian w 

budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska – zgodnie z materiałami, które do Państwa wysłałam 

zwiększamy ogólną kwotę dochodów o 755. 077,00 zł i kwotę wydatków o tą samą kwotę. 

Dochody bieżące wzrastają o 586,00 zł, natomiast dochody majątkowe wzrastają o 

754.491,00 zł. Wydatki bieżące maleją o kwotę 4.183,00 zł. Wydatki majątkowe wrastają o 

kwotę 759.260,00 zł. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są pytania, w budżecie jest m.in. zabezpieczenie 

wkładu własnego do ostatniego etapu budowy wodociągu. Przewodnicząca przedstawiła 

projekt uchwał pod głosowanie. 

 

- Uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 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 – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 
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Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIII/195/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 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 – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXIII/196/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 

r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIII/197/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ulicy 

Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 1687 w trybie przetargowym 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 
 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 
 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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 - Uchwała Nr XXIII/200/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 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. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że w Urzędzie Marszałkowskim zostały przedłużone 

terminy ws. składania wniosków i to już jest ostatnia zmiana w tym załączniku 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz po zakończonym głosowaniu nad projektami uchwał dodała, że 

interpelacje radni mogą składać w każdej chwili. 

 

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

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:00 do 15:21. 


