
Protokół Nr XXVIII/2020 

  XXVIII na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 12 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XXVIII nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura 

Gwidona Jelonka, Skarbnika Gminy Monikę Starczewską, radnych i pracowników urzędu.  Celem 

sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). 

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum.  

Radny Dariusz Świerczyna nieobecny – nieobecność usprawiedliwiona. Radna Barbara Popanda-

Skrzypczyk nieobecna – nieobecność usprawiedliwiona. Radny Mateusz Szymala nieobecny – 

nieobecność usprawiedliwiona. Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do 

podejmowania uchwał. Przewodnicząca poinformowała, że sesja jest nagrywana i transmitowana.  

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym z powodu 

porządkowania budżetu i przygotowania go na następny rok.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła porządek obrad dzisiejszej sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. 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. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 12 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik. 

Skarbnik Monika Starczewska wyjaśniła, że projekt uchwały ws. zmiany uchwały 

budżetowej, jak i wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami radni otrzymali 

drogą e-mail. Dzisiaj wpłynęła decyzja Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę 

zasiłków stałych, proszę o zgodę o dodatkowe zwiększenie dochodów i wydatków bieżących 

w rozdziale 85216 o kwotę 16 tys. 186 zł. Padła propozycja, aby zwiększyć o 50 tys. zł 
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wydatki majątkowe w rozdziale 75412 na zakup samochodów strażackich. W projekcie 

zmiany była to kwota 100 tys. zł , a obecnie miała być to 150 tys. zł. 50 tys. zł zostałyby 

pokryte poprzez zmniejszenie w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 

46 tys. 600 zł, a dodatkowo brakujące 3 tys. 400 zł przesunąć z rozdziału 616 – drogi gminne. 

Po wyrażeniu zgodny przez radę ogółem dochody i wydatki wzrosną o kwotę 116 tys. 816,19 

zł. Zmiany w dochodach bieżących, wynikających z zwiększenia dochodów w rozdziale 

75023 o kwotę 69 tys. 40 zł z tytułu dofinansowania projektu współfinansowanego z EFSu w 

ramach RPO województwa śląskiego pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy”. 

Najważniejsze zmiany w dochodach majątkowych dotyczą zwiększenia dochodów w 

rozdziale 75816 o kwotę 1 mln 748 tys. 572 zł w związku z otrzymanie środków z funduszu 

inwestycji lokalnych, przeniesienia dochodów w kwocie 1 mln 491 tys. 352, 80 zł z roku 

2020 na rok 2021 w związku z dofinansowaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i wodociągowej w dzielnicy Słowik – kontynuacja etapu I. W rozdziale 616 

zwiększenie dochodów o kwotę 181 tys. 250 zł z tytułu dofinansowania środków 

województwa budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Stanisławice oraz 

zmniejszenie o kwotę 136 tys. 176, 57 zł z tytułu dofinansowania ze środków NDS zadania 

pn. „Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu”. Wydatki bieżące wynikają ze zwiększenia 

wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 25 tys. zł, w tym 15 tys. zł na przeniesienie Pomnika 

Katyńskiego oraz 10 tys. na tablicę upamiętniającą  doktora nauk medycznych Ludwika de 

Ratchel. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 50 tys. zł na obsługę długu, 

zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o 55 tys. 379,50 zł na wydatki związane z 

realizacją projektu „Zdrowie o bezpieczeństwo w pracy”. Zmiany w wydatkach majątkowych 

wynikają ze zmniejszenia w rozdziale 616 o kwotę 147 tys. 708, 81 zł plus dodatkowo 3 tys. 

400 zł, zmniejszenia w rozdziale  80148 o kwotę 46 tys. 600 zł, zwiększenia wydatków w 

rozdziale 75412 o kwotę 150 tys. zł na zakup samochodów strażackich. Zwiększenie 

wydatków w rozdziale 915 o kwotę 92 tys. 121,13 zł na wydatki związane z budową 

oświetlenia w Gminie Koniecpol. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 995 o kwotę  22 tys. 

339, 21 zł w związku z wnioskami w ramach funduszu sołeckiego oraz zmniejszenia o kwotę  

262 zł w rozdziale 92195. 

Zmiany w WPF na rok 2021: wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1 mln 612 tys. 689, 80 zł, w 

tym wydatki bieżące o 144 tys. 997, 50 zł, wydatki majątkowe o 1 mln 467 tys. 692, 30 z. 

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają ze zwiększenia o kwotę 134 tys. 997, 50 zł na 

realizację projektu pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” na rok 2020/2021 oraz o 

zwiększenie  o kwotę 10 tys. zł na przeniesienie Pomnika Katyńskiego. Zmiany w wydatkach 

majątkowych wynikają ze zwiększenia wydatków o kwotę  1 mln 667 tys. 692, 30 zł na 

budowę przedszkola wraz ze żłobkiem. Wprowadzono zmiany w dwóch przedsięwzięciach” 

rewitalizacji społecznej poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol. 

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Koniecpolu” na „Budowę 

przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu”. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są pytania ze strony radnych? Ponieważ temat wozów 

strażackich jeszcze w czwartek nie było mowy o takich środkach i możliwościach 

przymierzamy się być może do zakupu dwóch samochodów. To proszę o krótkie wyjaśnienie, 

dlaczego w tym momencie jest potrzeba inwestycji dla OSP.  

Radny Zbigniew Domoradzki wyjaśniając powiedział, że obowiązkiem i zadaniem gminy jest 

ochrona przeciwpożarowa, w ramach tego musimy utrzymywać straże pożarne, aby zapewnić 

bezpieczeństwo mieszkańcom. Mamy 300 tys. z funduszu sprawiedliwości, musimy mieć 

wkład własny. Miało to być 100 tys. zł ale po analizie poszukiwania samochodu dla OSP w 

Starym Koniecpolu i dla OSP Koniecpol II. Jednostki te są w krajowym systemie ratowniczo 

– gaśniczym i jesteśmy zobligowani umowami z PSP, że musimy zapewnić mobilność tych 

jednostek. W zamian za to dostajemy dofinansowanie od 5 do 10 tys. zł, jak również 
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otrzymujemy darowizny sprzętowe od PSP. Jesteśmy zobowiązani do utrzymywania tych 

samochodów i garaży. Okazuje się, że 300 tys. i nasz 100 tys. to za mało, żeby kupić do OSP 

Koniecpol II samochód ciężki najlepiej z napędem terenowym 4x4. Być może te całe 

pieniądze nie zostaną wykorzystane. OSP Koniecpol II na ten cel prowadzi również zbiórki 

społeczne, sprzedaż kalendarzy ale jeszcze brakuje. Lepiej dołożyć do samochodu ciężkiego, 

który sprawdza się w działaniach operacyjnych i co jest też ekonomiczne. Dziękuję. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – zdajemy sobie sprawę, że wyposażenie naszych jednostek 

OSP jest już wiekowe i wymaga modernizacji. O zakupiony sprzęt trzeba dbać i mieć go 

gdzie przechować.  

Pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały: 

- Uchwała Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 września 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 – 12 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXVIII/235/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 września 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 – 12 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

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

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 15:55.        


