
Protokół Nr XXIV/2020  

XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 4 czerwca 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –14 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXIV 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 na początku w sesji uczestniczy 12 radnych, co 

stanowi kworum. Dwoje radnych dotrze na obrady. 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 XXIV zwyczajnej sesji, 

poinformowała że na sesji nie będzie obecny Pan Burmistrz Ryszard Suliga. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek poinformował, że w dniu wczorajszym zmarł Pan Zbigniew 

Kalinowski – Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola, prezes polskiego oddziału międzynarodowej 

firmy TECHNONICOL. Pan Zbigniew Kalinowski był Przyjacielem Przedszkola nr 1, Darczyńcą na 

rzecz Szkoły Podstawowej nr 1, Autorem Alei Platanowej przed Przychodnią Miejską, 

Człowiekiem o wielkim sercu, Filantropem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rada 

Miejska uczciła pamięć Pana Zbigniewa Kalinowskiego minutą ciszy. 

Na posiedzenie sesji dołączyła radna Barbara Popanda – Skrzypczyk. 

Stan radnych - 13. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poddała pod głosowanie proponowany 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 poprzednich 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 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. 
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4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 

niezabudowanej położonej w Koniecpolu  oznaczonej numerem ewidencyjnym 5243/1 w 

trybie przetargowym. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 

niezabudowanej położonej w Koniecpolu Starym oznaczonej numerem ewidencyjnym 712/2 

w trybie przetargowym. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 

niezabudowanej położonej w Okołowicach przy ulicy Rzecznej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 834/4 w trybie przetargowym. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad XXIV 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). 

 

 

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

Radni zapoznali się z protokołem z XXII i XXIII sesji i nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

W zastępstwie Pan Burmistrza sprawozdanie przedstawił Dyrektor Biura Gwidon Jelonek. 

(zał. do protokołu). 

Na posiedzenie sesji dołączył radny Zbigniew Lamch. Stan radnych – 14. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przed podjęciem uchwał Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała o zabezpieczeniu 

dodatkowych środków na zakup wozu strażackiego na wniosek OSP Okołowice. 

Radny Jacek Swojnóg poinformował, że OSP jest zainteresowana zakupem używanego 

samochodu strażackiego w bardzo dobrym stanie. OSP ze swojej strony zabezpieczy 5 tys. zł, 

a 20 tys. żeby było po stronie gminy. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek podkreślił, że auto jest w dobrym stanie i na pewno przyda 

się jednostce straży w Okołowicach. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zabezpieczone zostały tez środki na monitoring miejski. 

Wiemy że już sześć sołectw zgłosiło inicjatywę sołecką. 

Pani Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: 
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Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:  

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 269.701,00 zł z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa na realizację zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego w 

roku 2020 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  Nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 

2020 roku.  

2. Przeniesienia planu dochodów w rozdziale 80104 w kwocie 30.000,00 zł  z paragrafu 0690 

do paragrafu 0970 (dotyczy wpłat od innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci, które 

uczęszczają do przedszkoli w Gminie Koniecpol)  

3.  Przeniesienia planu dochodów w rozdziale 80101 w kwocie 9.222,00 zł  z tytułu 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów w projekcie 

„zdalna szkoła” z paragrafu 2059 do paragrafu 2057.  

4. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 14.845,00 zł z tytułu dotacji z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zgodnie z umową nr 669/2020/12/OZ-UP-

go/D.  

 

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:  

1.  Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 269.701,00 zł na zadania  

w zakresie wychowania przedszkolnego.  

2.  Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90026 o kwotę 14.845,00 zł na realizację 

zadania pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag" zgodnie z umową nr 669/2020/12/OZ-UP-go/D.  

3. Przeniesienia planu wydatków w rozdziale 80101 w kwocie 9.222,00 zł  na realizację 

zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 polegającego na 

zakupie laptopów w projekcie „zdalna szkoła” z paragrafu 4249 do paragrafu 4247.  

4. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 36.918,00 zł na dowożenie 

uczniów do szkół.  

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:  

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 20.000,00 zł na dotację dla OSP 

Okołowice na zakup samochodu strażackiego.  

2. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 35.000,00 zł na rozbudowę 

monitoringu miejskiego.  

3. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 50.000,00 zł na inicjatywy 

lokalne.  

 

Ponadto zmniejszono rozchody roku 2020  (kol. 5 oraz 5.1) oraz kol. 10.6 a także kwotę 

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (kol. 5.1.1 i 5.1.1.2) o kwotę 68.082,00 zł a 

zwiększono rozchody roku 2027 (kol. 5 oraz 5.1) oraz kol. 10.6 a także kwotę ustawowych 

wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (kol. 5.1.1 i 5.1.1.2) o kwotę 68.080,00 zł  i zwiększono 

rozchody roku 2028 (kol. 5 oraz 5.1) oraz kol. 10.6 a także kwotę ustawowych wyłączeń z 

limitu spłaty zobowiązań (kol. 5.1.1 i 5.1.1.2) o kwotę 2,00 zł  w związku z koniecznością 

podpisania aneksu do umowy pożyczki nr 269/2018/316/OW/ot-st/P z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W związku z 

powyższym w latach 2020-2027 skorygowano odpowiednio kwotę długu (kol.6)  

W roku 2027 prognozy zmniejszono kwotę wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne (kol. 2.2 oraz 2.2.1) o kwotę 68.080,00 zł a w roku 2028 zmniejszono 
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kwotę wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2 oraz 

2.2.1) o kwotę 2,00 zł. 

 

- Uchwała Nr XXIV/202/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 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 XXIV/203/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 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 XXIV/204/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały 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 – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 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. 
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- Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu  

oznaczonej numerem ewidencyjnym 5243/1 w trybie przetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIV/207/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Koniecpolu 

Starym oznaczonej numerem ewidencyjnym 712/2 w trybie przetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

 - Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Okołowicach 

przy ulicy Rzecznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 834/4 w trybie przetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

Ad. 6 Interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Skrobich złożył pisemną interpelację, żeby wystąpić do właścicieli linii 

kolejowej o wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod torami na ul. Chrząstowskiej. 

 

Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Andrzej Kozak zwrócił się z zapytaniem do Pana Dyrektora Gwidona Jelonka ws. 

firmy, która wycinała drzewa w Kuźnicy Grodziskiej o uporządkowanie posesji. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – obiecuję, że firma posprząta ten teren. 

Radny Zbigniew Domoradzki zapytał, co się dzieje z terenem po byłym zakładzie KZPP, bo 

jak wiemy minął rok od licytacji. Firma nie płaci podatku i jakie są działania ze strony 

gminy? 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że zgodnie z ustawą odbyła się licytacja tego terenu. 

Pandemia wstrzymała przebieg procesowy. Ale już od tygodnia terminy zostały przywrócone 

i sprawa w niedługim czasie powinna zostać wyjaśniona. Do przeprowadzonej licytacji były 

odwołania. 
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Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – brakuje nam inwestorów, żeby teren zagospodarować. 

Mecenas Michał Lada dodał, że są to nieruchomości, które nie należą do mienia gminnego. 

Radny Wojciech Skrobich zwrócił się z prośbą do Pani Przewodniczącej o przekazywanie 

radnym informacji ws. uchylenia uchwał. 

Radny Zbigniew Domoradzki dodał, żeby radni otrzymywali ogłoszenia, które są 

zamieszczone na stronie BIP np. informację o sieci 5 G. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – sieć telekomunikacyjna zwróciła się ws. rozbudowy sieci 

żeby polepszyć zasięg, ale nie jest to sieć 5G. Podaliśmy tę informację pod konsultacje 

społeczne. Do 16 czerwca można składać wnioski i uwagi w tej sprawie. 

Radny Dariusz Saternus podkreślił, żeby miasto zwróciło się do właścicieli działek po KZPP 

na terenie oczyszczalni od strony lasu ws. zabezpieczenia terenu i naprawy ogrodzenia, które 

stanowi zagrożenie. 

 

Ad. 8 Sprawy różne. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała radnych, że sesja absolutoryjna odbędzie 

się w sierpniu. 

 

Ad.9 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXIV 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 16:40. 


