
Protokół Nr XXIV/2020  

XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 29 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 w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum.  

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 XXV zwyczajnej sesji, 

poinformowała o zmianie w porządku obrad, do którego wprowadzone zostały dwa projekty uchwał. 

Pierwszy projekt jest to uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Koniecpol na rok szkolny 2020/2021. 

Przystąpiono do głosowania nad zmianą w porządku obrad. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Drugi projekt dotyczy uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska 

Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zmianą w porządku obrad. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad dzisiejszej 

sesji.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

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. 
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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 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. 

Szkolnej w Koniecpolu. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Koniecpol na rok szkolny 2020/2021. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 

2. 

5. Wystąpienia zaproszonych gości. 

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XXV 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). 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że protokoły z poprzedniej sesji i dzisiejszej 

zostaną przyjęte na kolejnej sesji. 

 

 

Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Pan Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym 

(zał. do protokołu). 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej. 

Pani Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: 

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:  

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 55.000,00 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”.  
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Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:  

 

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016  o kwotę 150.944,00 zł z tytułu 

dofinansowania ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020  na zasadzie refundacji wydatków 

poniesionych na zadanie pod nazwą: "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy".  

 

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:  

 

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 55.000,00 zł na zakup  laptopów 

w ramach projektu "Zdalna szkoła"  

2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii.  

3. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 17.500,00 zł na wydatki związane 

z zakupem tablic ogłoszeń oraz przeglądami technicznymi placów  zabaw  

4. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 60.000,00 zł na dotację dla 

Domu Kultury.  

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:  

 

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 23.444,00 zł na budowę dróg 

gminnych,  

2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 100.000,00 zł na budowę 

ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu  

3. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 18.000,00 zł na  zakup traktorka - 

kosiarki z przyczepką  

4. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 50.000,00 zł na 

zagospodarowanie terenu w dzielnicy Magdasz w Koniecpolu na działce nr 3403 oraz na 

projekty parku na Rynku oraz Skwerku Alberta w Koniecpolu. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił, że w przesunięciach budżetowych znalazła się pozycja 

zmniejszenia dotacji do Domu Kultury. Środki wcześniej zaplanowane były przeznaczone na 

organizację imprez, m.in. Hetmaniada- Dni Koniecpola, które się nie odbyły w tym roku. Te 

pieniądze będą wykorzystane na budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

- Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 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. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXV/210/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 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) 
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Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 czerwca 2020 r w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXV/212/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 czerwca 2020 r. w 

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

2020/2021. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXV/213/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w 

Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że będziemy powoływać komisję konkursową na 

stanowisko dyrektora przychodni. Wiemy, że jest osoba, która pełni obowiązki na tym 

stanowisku. Przewodnicząca oddała głos Panu Burmistrzowi. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że zgodnie z obowiązującą ustawą mamy obowiązek 

wykonania konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu 

przy ul. Armii Krajowej 2. Rada Miejska ma obowiązek powołania komisji konkursowej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała projekt uchwały, następnie przystąpiono do 

zgłaszania kandydatów. Pani Przewodnicząca z ramienia Pana Burmistrza zgłosiła kandydaturę 

Pana Sebastiana Musiała – Sekretarza Gminy. Pan Sebastian Musiał wyraził zgodę. Następnie 

zgłoszono radnego Andrzeja Kozaka jako przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ Miejska 

Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. Radny Andrzej Kozak wyraził zgodę. Pani Przewodnicząca 

wskazała radnego Zbigniewa Lamcha, radnego Wojciech Skrobicha. Radni wyrazili zgodę. W 
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skład komisji konkursowej wskazany został lekarz Marcin Kaczmarski. Pan Sebastian Musiała – 

Sekretarz Gminy został przewodniczącym komisji konkursowej. Pan Sebastian Musiał wyraził 

zgodę. 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Henrykowi Kasiura – członkowi zarządu 

powiatu częstochowskiego. Pan Henryk Kasiura wspomniał o sytuacji epidemiologicznej w 

powiecie, jak i naszej gminie. W powiecie częstochowskim na wczoraj było 58 osób zarażonych. 

W gminie Koniecpol jest to wynik zerowy. Pan Henryk Kasiura odniósł się do sprawy rekrutacji 

w Zespole Szkół. Za 2,5 mln zł wykonano modernizację warsztatów. Będą mogli korzystać 

uczniowie w zawodach: mechanik – kierowca, pracownik robót wykończeniowych, mechanik – 

monter maszyn. Są to warsztaty na etapie XXI wieku. Pan Henryk Kasiura zachęcił młodzież do 

kształcenia w naszej szkole. W sprawach inwestycji powiat częstochowski zlecił opracowanie 

dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania od ul. 

Cmentarnej w Kuźnicy Grodziskiej do odcinka szkoły podstawowej w miejscowości  Rudniki-

Kolonia (odcinek 3 km 4 metry). Jest planowana szerokość jezdni 6 metrów, chodnik o szerokości 

1,5 metra plus zjazdy do działek. Chodnik 820 mb do Dąbrowy. Chodnik do szkoły w Rudnikach 

o szerokości 2 metrów i długości 390 metrów. Ta inwestycja będzie realizowana wspólnie z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol. Projekt chcemy aplikować do samorządowego programu 

przebudowy dróg krajowych, gdzie dofinasowanie wynosi 55% od strony Wojewody Śląskiego. 

Natomiast 45% tej inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu pokrywają środki własne, po 

połowie powiat i miast i gmina bądź gminy w powiecie częstochowskim. Około 3 mln 200 tys. 

zabezpieczy Wojewoda Śląski, a około 2 mln 800 tys. zł będzie do podzielenia na powiat i gminę. 

Jest dobra wola Pana Burmistrza, który z organem jakim jest Rada Miejska musi uzgodnić sprawę 

współfinansowania tej inwestycji. Dokumentację chcemy zamkną do końca sierpnia tego roku. Do 

15 września br. planowane jest złożenie tej aplikacji do wojewody. Inwestycję chcemy 

zrealizować w latach 2021 i 2022.  

Drugą inwestycją, którą planuje powiat i nie wiadomo czy będą środki ze skutków usuwania 

powodzi w roku 2013 na odcinku drogi Borowce-Ludwinów, tj.  2 km o wartości 1 mln 900 tys. 

zł. Z tych środków powodziowych jest jeszcze odcinek od przepustu w Koniawach do mostu na 
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rzece Białka (pozostał odcinek 1,2 km). Trzeci odcinek jest od zakrętu w Oblasach do granic 

powiatu włoszczowskiego  w miejscowości Piaski-Pękowiec, tj. około 1 km. 1 mln 480 tys. zł, jak 

wspomniał Pan Burmistrz z tzw. promesy europejskiej w ramach realizacji dróg samorządowych 

w gminie i powiecie, to jest rekompensata środków własnych, które są niedofinasowane przez 

Skarb Państwa. Rozmawialiśmy wspólnie o odcinku Teodorów-Aleksandrów za zakrętem w 

kierunku przejazdu kolejowego i być może uda nam się położyć jakiś profil na tym odcinku. Jest 

tez odcinek, który został wykonany w 2010 r. też ze środków skutków usuwania powodzi od ul. 

Słowackiego do początku miejscowości Radoszewnica. Nawierzchnia na tym odcinku jest w 

dobrym stanie, ale droga jest za wąska. Pan Henryk Kasiura powiedział o zadaniach, które mogą 

wejść do realizacji za wyjątkiem projektu w Kuźnicy Grodziskiej, który będzie wykonany.  

Na zakończenie Pan Henryk Kasiura odniósł się do tematu drogi wojewódzkiej nr 786. Do 

radnych zostało w tej sprawie przesłane pismo. Udał się zrealizować odcinek drogi od 

miejscowości Knieja do Luborczy, natomiast pozostał odcinek od Luborczy do granic 

województwa świętokrzyskiego. Otrzymaliście Państwo radni i sołtysi pismo do Marszałka 

Województwa Śląskiego i odpowiedź. Pierwszy etap to jest budowa ronda w Św. Annie o 

wartości 13 mln zł z wykonaniem do 28.02.2021 r. Drugi etap to jest od początku Starego 

Koniecpola do ul. Górnej w Koniecpolu, a trzeci etap od ul. Górnej do granic województwa 

świętokrzyskiego. Całość wg wyliczeń pana Marszałka to 147 mln zł. Dokumentacja jest 

przygotowana ale brakuje środków finansowych. W tym piśmie podana jest informacja na 

odwodnienie i chodnik w Luborczy o długości 2 km, koszt tego odcinka to 12 milionów wg 

obliczeń Pana Marszałka. Trudno jest powiedzieć czy będzie możliwa realizacja tych zadań w 

2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną. Pan Henryk Kasiura wraz z Burmistrzem 

Ryszardem Suligą będą prowadzili w tej sprawie rozmowy z Panem Marszałkiem, bowiem jest 

dokumentacja i pozwolenie na budowę.  

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, żeby chodnik przy ul. Armii Krajowej był zrobiony. Mamy 

mieszane uczucia co do budowy tej drogi. Ale liczymy, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. 

Ad. 6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Radny Wojciech Skrobich otrzymał odpowiedź na pisemną interpelację w sprawie 

wystąpienia do właścicieli linii kolejowej o wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod 

torami na ul. Chrząstowskiej. Gmina Koniecpol dnia 15.06.2020 r. wystąpiła z wnioskiem do 

PKP w sprawie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na ul. Chrząstowskiej. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że gmina wiele razy wnioskowała do PKP ws. 

podziemnego przejścia ale nie możliwości wykonania takiego przejścia. Chcemy, żeby to miejsce 

było zabezpieczone sygnalizacją świetlną oraz dźwiękową i dobrze oznakowane.  

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Nie było na sesji pisemnych interpelacji radnych. 
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Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Andrzej Kozak wniósł zapytanie do Pana Henryka Kasiury ws. oznakowania drogi z 

Kuźnicy Grodziskiej do Oblas na skrzyżowaniu koło przystanku. Prośba mieszkańców, żeby 

na tym skrzyżowaniu ustawić także lustro.  

Pan Henryk Kasiura powiedział, zapoznamy się z tematem i podjedziemy na miejsce. 

Radny Zbigniew Lamch poprosił o koszenie trawy od strony Zagacia i żeby połączyć drogę 

Borowce z Luborczą. 

Pan Henryk Kasiura nie jest to nasza droga, ale nadleśnictwo obiecało utwardzić ten kawałek 

drogi. 

Burmistrz Ryszard Suliga – MPK kosi trawę cały czas. 

Radny Mateusz Szymala zapytał ws. działki na której znajduje się ujęcie wody w Rudnikach. 

Czy ta działka jest prawomocna we władaniu gminy, czy jeszcze trwają procedury sądowe? 

Sekretarz Sebastian Musiał powiedział, że jeszcze działka nie jest prawomocnie własnością 

gminy, natomiast mamy decyzję ze starostwa na umieszczanie urządzeń związanych z 

ujęciem wody. Jest podpisana umowa z prowadzącym, który aktualizuje projekt i mamy 

uzyskać pozwolenie wodno-prawne na korzystanie tego ujęcia. 

Radny Mateusz Szymala- czy ta decyzja umożliwi inwestowanie budynku, który znajduje się 

na tej działce, czyli remizy która jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich „Rudniczanki”? 

Sekretarz Sebastian Musiał – inwestycja dotyczy bezpośrednio ujęcia wody i stacji 

uzdatniania wody. 

Radny Mateusz Szymala – mamy jakąś perspektywę czasową przejęcia tej działki. 

Sekretarz Sebastian Musiał – sprawa przeciąga się w sądzie i nie mamy wpływu na sprawy 

procesowe, tym bardziej współwłaścicielka nie mieszka w kraju. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – chciałabym dokończyć ws. konkursu, że obowiązki 

dyrektora pełni główna księgowa i konkurs musi zostać przeprowadzony na to stanowisko. 

 

Ad. 9 Sprawy różne. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała radnych, że dokumenty z komisji 

rewizyjnej zostały przesłane do RIO. Sesja absolutoryjna wstępnie planowana na 20 sierpnia 

2020 r. 

 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia 

XXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 16:50. 


