
Protokół Nr XXVI/2020 

XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 14 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XI zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na absolutoryjnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, 

Sekretarza Gminy Sebastiana Musiała, Skarbnik Monikę Starczewską, Mecenasa Michała Ladę, 

radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, sołtysów i wszystkich 

obecnych. 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 Dariusz Świerczyna nieobecny – nieobecność usprawiedliwiona. Radna Krystyna Dąbrowska 

dotrze na obrady. Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodnicząca poinformowała, że sesja jest nagrywana i transmitowana. Dzisiejsze obrady zostały 

przeniesione do siedziby Centrum Społeczno-Kulturalnego na ul. Szkolną ze względu na obostrzenia 

epidemiologiczne. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała radnych o dwóch wnioskach ws. wprowadzenia 

zmiany w porządku obrad sesji. Pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 

grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad ww. uchwały. 

Jestem za - 13 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0. 

Drugi wniosek dotyczy kolejności podejmowania uchwał. Projekt uchwały ws. przyznania dotacji 

dla Państwowej Straży Pożarnej należy przesunąć przed podjęciem uchwał budżetowych. 

Przystąpiono do głosowania. 

Jestem za - 13 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol: 
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol; 
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol; 
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu  
za 2019 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 
2019. 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej. 
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9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 
2019. 

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol  
  z organizacjami pozarządowymi za rok 2019. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań finansowych  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2019 rok. 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w 

Koniecpolu za 2019 rok. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przekazania środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

5) 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. 

6)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. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały XXX/197/2016 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 r. dotyczącej utworzenia wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol 

zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą Nr XLVII/332/17 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

9) 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.  

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały 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.  

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przeniesienia pomnika „Ofiarom 

Katynia”. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym obręb Koniecpol nr ewid. 1735/2. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym obręb Luborcza nr ewid. 572. 

15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym obręb Wąsosz nr ewid. 99/2, 100, 101, 126. 

16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

najmu. 

17) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków 
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komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 13 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 XXIV i XXV sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 

29.06.2020 do 26.06.2020 (zał. do protokołu). 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie 

sprawozdania za okres międzysesyjny. 

Ad. 5 Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol: 

a)przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Burmistrza Ryszarda Suligę o przedstawienie 

raportu o stanie Gminy. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym burmistrz co 

roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. W tym roku ze 

względu na sytuację epidemiologiczną termin został przesunięty do dnia 31 lipca. Raport o 

stanie gminy Koniecpol obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. 

Burmistrz Ryszard Suliga omówił raport, który jest opublikowany na stronie BIP Urzędu 

Miasta i Gminy Koniecpol. Burmistrz Ryszard Suliga podkreślił, że w roku 2019 

zrealizowano wiele różnych przedsięwzięć, m.in. zakończenie termomodernizacji i 

zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2, budowę 

kolejnych etapów kanalizacji, przebudowę wielu dróg. W ubiegłym roku zostało 

zrealizowanych kilkanaście projektów z źródeł zewnętrznych, na które pozyskano środki z 

programów unijnych i krajowych. Podstawową zasadą prowadzenia działań zmierzających 

jest zrównoważony rozwój gminy przy zachowaniu stabilnego budżetu. Skarbnik Monika 

Starczewska przedstawiła aspekt finansowy gminy Koniecpol, zaznaczając że ubiegły rok 

zakończył się stabilnym budżetem.  

Sekretarz Gminy Sebastian Musiał przedstawił zakres zamówień publicznych, 

zrealizowanych inwestycji i zadań mających wpływ na infrastrukturę w naszej gminy. 

Dyrektor Domu Kultury Arleta Olszewska-Lorin zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Domu Kultury w 2019 roku. 

Burmistrz Ryszard Suliga na koniec przedstawił najważniejsze wydarzenia w ubiegłym roku. 

Podsumowując podziękował wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili 

się do rozwoju naszej lokalnej społeczności. A dowodem tego jest stabilny budżet i wiele 

zrealizowanych inwestycji. 

Raport o stanie Gminy Koniecpol stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za obszerne przedstawienie 

raportu.  

b)debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol. 
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W debacie nad raportem o stanie gminy radni mogą zabierać głos bez ograniczeń. 

Również w debacie głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Wówczas mieszkaniec składa do 

Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami przynajmniej 20 

osób. Zgłoszenia powinny wpłynąć najpóźniej na dzień poprzedzający sesję. Do dnia 25 

sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 nie wpłynęły zgłoszenia mieszkańców.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dokonała otwarcia debaty nad raportem o stanie Gminy 

Koniecpol. 

Radny Zbigniew Domoradzki – mamy obecnie sytuację z Covid-19 i dane o bezrobociu się 

zmieniły. Na terenie powiatu bezrobocie wzrosło o 20 procent i w naszej gminie również. Jest 

to główny problem naszej gminy. Duże wrażenie robi 9 milionów przeznaczonych na wydatki 

majątkowe. Nie pochwaliliście się Państwo tym, że prawie 20 ha otrzymaliśmy od 

Wojewody. O 370 tys. więcej wpłynęło z podatków do budżetu i w związku z tym zmalały 

zaległości podatkowe. Nadal wiszą nam zaległości z byłego zakładu płyt pilśniowych. Dzięki 

termomodernizacji szkół zmniejszyły się wydatki na ogrzewanie budynków. 1 mln 300 tys. zł 

było zwrotu z podatku Vat. Radny Zbigniew Domoradzki podkreślił, że ważnym był sprzeciw 

mieszkańców ws. budowy biogazowni w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję radnemu za zabranie głosu. Proszę o zabranie 

głosu radnego Andrzeja Kozaka. 

Radny Andrzej Kozak – Panie Burmistrzu reaktywowaliśmy fundusz sołecki i ja byłem 

jednym z inicjatorów aby to odtworzyć. W związku z czym moje pytanie czy podjęcie 

uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego było zasadne i jak wpłynęło to na życie 

mieszkańców wsi?  

Burmistrz Ryszard Suliga – utworzyliśmy fundusz sołecki dzięki dużemu zaangażowaniu 

radnych i sołtysów. Są to fundusze pochodzące z gminy i zaoszczędzone przez gminę. 

Fundusz sołecki pozwala na podejmowanie decyzji przez rady sołeckie na odbytych 

zebraniach sołeckich, co mieszkańcy chcieliby zrobić na swoim terenie. Przyznany fundusz 

sołecki z przeliczeniem na jednego mieszkańca realizują przy współpracy z gminą i to służy 

mieszkańcom i osobom nas odwiedzającym. Dobrym aspektem jest to, że część pieniędzy po 

rozliczeniu wraca z powrotem do gminy. Ważne, żeby dbać o to co jest zrobione i utrzymać  

w należytym porządku. Tę decyzję podjęliśmy wspólnie prawidłowo.  

Radny Leszek Pluta – ponoć dwa razy był wywołany temat zalewu na naszym spotkaniu. 

Zapoznając się z raportem o stanie gminy zwróciłem uwagę, że plany gminy są ambitne 

wobec tego obszaru. Miałem możliwość zapoznać się z wizualizacją tego obszaru i robi to 

wrażenie. Myślę, że w przyszłości Koniecpol ma stać się takim centrum rekreacyjno-

wypoczynkowym nie tylko na okolicę. Pytanie jest takie, że projekt zrealizowany ze środków 

zewnętrznych, uzupełniany o kolejne elementy. Chciałby dopytać o procent realizacji całości 

inwestycji i na jakim jesteśmy etapie. Czy jest to finansowane z naszych środków czy może 

nas ktoś wspiera? Myślę tu o organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach. Panie 

Burmistrzu bardzo dobrze, że dał się Pan namówić na założenie monitoringu na tym obszarze. 

Dziękuję. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odniósł się do terenu zalewu. Nie było środków własnych, 

aby inwestować, korzystaliśmy z wszystkich programów i możliwości. Podziękowania należą 

się dla stowarzyszenia „Razem Łatwiej”,  przez które pozyskaliśmy 200 tys. zł z Lokalnej 

Grupy Działania „Region Włoszczowski”. Przez stowarzyszenie „Przyjaciele szkoły”  

z funduszu korkowego wykonaliśmy boisko do piłki plażowej i ogrodzenie. W planach jest 

budowa kolejnej altany. Znów szykuje się około 20 tys. z Rybackiej Lokalnej Grupy 

Działania. Plany, co do terenu przy zalewie mamy olbrzymie. Jesteśmy na etapie 

projektowania i rozmów z projektantami. Ma być ścieżka asfaltowa dookoła zalewu około 1,5 

km i wiele innych atrakcji. Będziemy walczyć o pieniądze zewnętrzne z niewielkim wkładem 

własnym. 
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Radny Leszek Pluta – pytałem o procent zaawansowania, czy jest to 25 procent? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – moim zdaniem nie ma. 

Radny Leszek Pluta – serce boli, jak słyszę historie wandalizmu na tym terenie. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – jest przykro patrzeć, że altana zdewastowana i podpalona. 

Zniszczono też stację obsługi rowerów, która była zakupiona z naszych środków. Dążymy 

także do otwarcia kąpieliska, ale są obostrzenia i musimy podjąć jeszcze wiele działań. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że są grupy młodzieży, które potrafią się zachować. 

Nasz projekt ze stowarzyszenia  udało nam się zrealizować dzięki pomocy spółki i zarządowi 

MPK w Koniecpolu, która zabezpieczyła środki do czasu zwrotu dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego.  

Czy radni chcą zabrać jeszcze głos? W takim razie zakończyliśmy część poświęconą debacie 

nad raportem o stanie gminy. 

c)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz podziękowała 

Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze za obszerne przestawienie raportu o stanie Gminy 

Koniecpol za 2019 rok oraz radnym za zabranie głosu. Następnie przystąpiono do głosowania 

nad projektem uchwały. 

Radni zagłosowali nad uchwałą: 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała, że po zakończonej debacie Rada 

Miejska w Koniecpolu udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Panu 

Ryszardowi Sulidze wotum zaufania za 2019 rok. 

Burmistrz Ryszard Suliga – złożył podziękowania za udzielone mu wotum zaufania. 

Burmistrz zwracając się do obecnych na dzisiejszej sesji powiedział, że jest to ogromna 

radość że realizowane zadania zostały wykonane prawidłowo i uczciwie. Praca Burmistrza to 

w dużym stopniu zasługa Rady Miejskiej, której złożył swoje podziękowania. Burmistrz 

Ryszard Suliga podziękował również Dyrektorowi Biura Gwidonowi Jelonkowi oraz 

Sekretarzowi Gminy Sebastianowi Musiałowi za owocną współpracę i duże zaangażowanie w 

rozwój naszej gminy. Za opiekę prawną Panu Mecenasowi Michałowi Ladzie, Pani 

Kierownik MGOPS Edycie Wierzbińskiej za opiekę nad osobami potrzebującym, Pani 

Dyrektor Domu Kultury Arlecie Olszewskiej-Lorin za rozwój kultury w naszym środowisku, 

przedstawicielom Spółki MPK w Koniecpolu za wspomaganie gminy i wszelką pomoc. 

Podziękowania złożone zostały też do pracowników urzędu, przychodni miejskiej, sołtysów, 

policji, PSP i OSP, stowarzyszeń. Burmistrz Ryszard Suliga na koniec dziękując za udzielone 

zaufanie, dodał że tego zaufania nie zawiedzie. 
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Po zakończonej przerwie przystąpiono do kolejnego punktu w porządku obrad. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja 

Kozaka o odczytanie dokumentacji. 

 

Ad. 6 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

Radny Andrzej Kozak odczytał pozytywną opinię RIO z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

Ad. 7 Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium za rok 2019. 

Radny Andrzej Kozak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium. 
 

Ad. 8 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Andrzej Kozak odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Radnemu Andrzejowi Kozakowi za 

przedstawienie pozytywnej opinii RIO i Komisji Rewizyjnej. Przystąpiono do przyjęcia 

sprawozdań. 

 

Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za rok 2019. 

 

Radni zagłosowali nad sprawozdaniem: 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Ad.10 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta  

i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2019. 

 

Radni zagłosowali nad sprawozdaniem: 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Po pozytywnym przyjęciu sprawozdań finansowych przystąpiono do podjęcia projektów 

uchwał. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Koniecpol za 2019 rok  
Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XXVI/216/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2019 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

- Uchwała Nr XXVI/217/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz – Pozwolę sobie 

odczytać projekt uchwały. Proszę o głosowanie. Dziękuję. 

 

Radni zagłosowali nad uchwałą: 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – w imieniu własnym oraz rady złożyła gratulacje  

i poinformowała, że Rada Miejska udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi 

Ryszardowi Sulidze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.  

Burmistrz Ryszard Suliga – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado bardzo dziękuję za 

udzielenie mi absolutorium. Jak już wcześniej powiedziałem jest to praca nas wszystkich. 

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej to dla nas wielki sukces. Kiedy byłem 

radnym w kadencji 2010-2014 przykro była słuchać, że opinia RIO była negatywna. Musimy 

ten pozytywny wynik utrzymać jak najdłużej. Podziękowania i kwiaty chcę przekazać na ręce 

Pani Skarbnik Moniki Starczewskiej. Dziękuję. 

Skarbnik Monika Starczewska złożyła podziękowania za kwiaty i wyróżnienie oraz dobrą 

współpracę z włodarzami naszej gminy przy prawidłowej realizacji ustawy o finansach 

publicznych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła 15 minut przerwy. 

Po zakończonej przerwie na sesję dołączyła radna Krystyna Dąbrowska. 

Stan radnych – 14. 

 

- Uchwała Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w 

sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - ponieważ dotujemy OSP, które mają duże potrzeby i skąd ta 

dotacja na Państwową Straż Pożarną zgłoszoną przez Komendę Miejską PSP w Częstochowie  

i czy będzie to odzwierciedlało potrzeby naszej jednostki JRG 4 w Koniecpolu? 
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Burmistrz Ryszard Suliga – Komendant  PSP w Częstochowie zwrócił się do nas o pomoc 

finansową dla jednostki JRG 4, dlatego że tam są wykonywane kompleksowe roboty budowlane 

w remizie, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni betonowej w garażu. Te pieniądze 

przeznaczone są tylko na jednostkę JRG 4 w Koniecpolu. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVI/219/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 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. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik. 

Skarbnik Monika Starczewska – do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedna uwaga, przed 

sesją wysłałam poprawiony projekt, bo w ostatnich dniach zmieniło się rozporządzenie do 

WPF, zostały dodane nowe kolumny. Zmiana polega na tym, że w pozycji 10111 w roku 2020 

wpisane zostały wydatki poniesione na wydatki bieżące w celu realizacji zadań z 

przeciwdziałaniem Covid-19. Jeżeli chodzi o budżet, zwiększamy dochody o kwotę 343 tys. 

856 zł 85 groszy, w tym bieżące o 282 tys. 263 zł 46 groszy, dochody majątkowe o 61 tys. 593 

zł 39 groszy. Wydatki zwiększone o kwotę 368 tys. 284 zł 50 groszy, w tym bieżące 297 tys. 

63 zł 42 grosze, majątkowe 71 tys. 221 zł 08 groszy i zwiększamy przychody budżetu o kwotę 

24 tys. 427 zł 65 groszy, w tym środki z art. 217 ust. 2 pkt 5  ustawy – nadwyżka z rozliczenia 

dotacji unijnych 9 tys. 318 zł 14 groszy oraz wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 – 15 tys. 109 zł 

i 51 groszy. Na co wydatki zostaną przeznaczone, wysłałam Państwu szczegółowy opis. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 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 XXVI/221/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia  

19 września 2016 r. dotyczącej utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora 

finansów publicznych zmienionej uchwałą Nr XLVII/332/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 listopada 2017 roku. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVI/222/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 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 XXVI/223/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 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 XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały 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. 

 

- Uchwała Nr XXVI/225/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie przeniesienia pomnika „Ofiarom Katynia”. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Burmistrzowi. 

Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił, że mieliśmy przeprowadzoną kontrolę pomników i tablic 

przez Instytut Pamięci Narodowej. Pomnik katyński, który znajduje się obecnie przy 

Przychodni Zdrowia ma nieprawidłowy napis na tablicy. Wybudowanie pomnika było bez 

uzgodnień z Wojewodą i innymi instytucjami. Miejsce to jest niegodne tego pomnika. Zgodnie 

z zaleceniami wyszukano nowe miejsce na jego przeniesienie. Powołaliśmy komitet, składający 

się z rodzin ofiar i osób z Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola oraz inicjatorów budowy 

pomnika. Dostaliśmy propozycję, że najlepszym miejscem jest miejsce obok Dębu Papieskiego, 

obok starego kościółka przy parafii Św. Michała Archanioła. Mamy zgodę biskupa kieleckiego. 

W tej chwili musi być zrobiony projekt pomnika, uzgodnienia i pozwolenie na budowę. 

Potrzebna jest zgoda rady na przeniesienie tego pomnika. Uroczystości z przeniesieniem  

i odsłonięciem pomnika chcemy zorganizować w kwietniu 2021. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVI/226/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos radnemu Mateuszowi Szymali – 

przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny Mateusz Szymala wyjaśnił, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że petycja jest 

bezzasadna i przedstawił uzasadnienie komisji. 

Petycja zarejestrowana w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol pod numerem 5524/2020 

dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie pkt 1 poprzez dofinansowani 

pieniężne lub rzeczowe (tablety)  dzieci, które  z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą 

uczęszczać do szkoły lub przedszkola oraz w zakresie pkt. 2 poprzez utworzenie miejsc  

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież i żywność dla osób potrzebujących. Po przekazaniu 

do Rady Miejskiej w Koniecpolu została przesłana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem 

zajęcie stanowiska co do treści petycji. Komisja w przedmiocie pkt 1  po otrzymaniu  informacji 

od Skarbnika Gminy w przygotowanym stanowisku potwierdziła, iż  gmina dokonała w ramach 

projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej    

w Systemie  Kształcenia Zdalnego”  zakupu laptopów. Ponadto z informacji   wynika, że gmina   

podpisała kolejną umowę  o dofinansowanie w ramach w/w projektu i gmina nie posiada 

zabezpieczenia środków finansowych  własnych na zakup  dodatkowych urządzeń.  

W przedmiocie pkt 2  z informacji uzyskanych od i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Koniecpolu,  w przygotowanym stanowisku komisja  potwierdziła, że    

na  terenie gminy znajdują się pojemniki PCK, do których można  oddawać odzież dla osób 

potrzebujących, w tym celu można również skontaktować się z pracownikami MGOPS. 

Mieszkańcy Gminy Koniecpol, którzy spełniają kryteria mogą skorzystać z pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).   

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji  w 

zakresie pkt 1 i pkt 2 jako bezzasadnej. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVI/227/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XXVI/228/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXVI/229/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

Ad. 12 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – radny Leszek Pluta otrzymał odpowiedź na interpelację ws. 

sprawdzenia możliwości uzupełnienia oświetlenia ulicznego na ul. Górnej od posesji nr 39 do 

posesji nr 70. W odpowiedzi poinformowanego radnego, że na tym odcinku na obecną chwilę 

nie ma możliwości uzupełnienia oświetlenia ulicznego, z uwagi na brak linii energetycznej 

napowietrzonej, co nie pozwala na dobudowę opraw oświetleniowych. Wiąże się to  

z koniecznością wystąpienia do Zakładu Energetycznego o warunki zasilania, na podstawie 

czego należy opracować techniczną dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę i ogłosić 

przetarg. W roku bieżącym środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy nie pozwalają na 

sfinansowanie ww. inwestycji. 

Radny Wojciech  Skrobich otrzymał odpowiedź na interpelację z dnia 2.07.2020 r. W związku  
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z informacjami przekazanymi przez Radnego Powiatu Częstochowskiego w dniu 29.06.2020 r. 

na sesji Rady Miejskiej, że droga nr 768 nie będzie przebudowana na terenie Koniecpola  

w najbliższych latach, radny zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Starostwa Powiatowego  

w Częstochowie o natychmiastowe wyczyszczenie chodników w ciągu tej drogi i oczyszczenia 

skrzyżowania z ul. Klonową. W odpowiedzi poinformowano radnego, że Gmina Koniecpol  

w dniu 8.07.2020 r. powyższą interpelację przesłała do Powiatowego Zarządu Dróg  

w Częstochowie, jako organu odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Burmistrzowi. 

Burmistrz Ryszard Suliga wyjaśnił, że nasza interpelacja spowodowała, że zaczęto czyścić 

chodniki na tym odcinku drogi. Chcielibyśmy, żeby chodnik a szczególnie dojście do Zespołu 

Szkół przy ul. Armii Krajowej został naprawiony i wyremontowany. 

 

Ad. 13 Interpelacje radnych. 

Radny Leszek Pokorski zgłosił interpelację ws. prośby mieszkańców ul. Kościuszki  

o interwencję zapadających się kratek i studzienek burzowych oraz nierówności nawierzchni na 

tej ulicy. Zbyt duże natężenie ruchu i wysoka prędkość przejeżdżających pojazdów powoduje, że 

mieszkańcy tej ulicy nie czują się bezpiecznie. 

Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do zadanej interpelacji, że tam byuł już problem 5 czy 6 lat 

temu, bo uszczelki się wybijają na odcinku dogi od Lelowa. Powiatowy Zarząd Dróg będzie 

monitorował sytuację. Może wykonanie podwyższenie jezdni, celem zmniejszenia prędkości 

będzie częściowo rozwiązaniem sytuacji. Będę radnego Leszka Pokorskiego informował. 

 

Ad 14. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz złożyła ustny wniosek o kontrole na ul. Szkolnej, w związku  

z wyścigami na motorze przy zegarze mierzącym prędkość obok Szkoły Podstawowej nr 2.  

Proszę przekazać Policji, że ten ryk motorów i szybka jazda powodują zakłócanie ciszy  

i niebezpieczeństwo. 

 

Radny Andrzej Kozak złożył ustny wniosek w związku z remontem drogi 786, ludzie 

dojeżdżający do Częstochowy zwracają się z prośbą o remont  odcinka drogi ok. 100 metrów  

z kierunku Załęża do Okołowic. Radny zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie stanu prawnego 

działek.  

Mieszkańcy Kuźnicy Grodziskiej zwrócili się do radnego w sprawie budowy altany, której  

w dalszym ciągu nie ma. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że w sprawie budowy altany był zmieniany projekt, 

a to trochę trwa. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się ten teren 

zagospodarować. Odnośnie drogi Okołowice-Załęże musimy sprawdzić regulacje własnościowe 

i wtedy zabezpieczyć środki.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła wniosek od sołtysa Łysin na temat zarastających 

krzakami dróg przy ul. Prostej i ul. Stanisławskiej z prośbą o ich wycięcie. 

 

Ad. 15 Sprawy różne. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga w imieniu własnym i ks. Proboszcza parafii Św. Michała Archanioła 

złożył podziękowania wszystkim sołtysom i mieszkańcom oraz Panu Sołtysowi Edwardowi 

Pikos za przygotowanie wieńca dożynkowego. Proboszcz parafii Św. Trójcy zaprasza w tą 

niedzielę na mszę dziękczynną, a 6 września ks. Proboszcz w parafii w Łysinach. 6 września 

Burmistrz zaprosił na uroczystość upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej, która 

odbędzie się w parafii Św. Michała Archanioła. 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała o zaproszeniu na Narodowe Czytanie. 

 

Ad.16 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXVI 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym zakończono obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 18:50.        


