
Protokół Nr XXIX/2020 

  XXIX z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 29 października 2020 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XXIX 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 15 radnych, co stanowi kworum.  

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 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. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 

niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ulicy Słowackiego oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 1297/2 w trybie przetargowym. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Koniecpol a Gminą 

Lelów w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej 

pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol.  

 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 
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Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w 

budżecie gminy. 

Skarbnik Monika Starczewska wyjaśniła, że roku 2020  w budżecie gminy Koniecpol 

dokonano następujących zmian. W dziale dochody ogółem wzrosło o kwotę 465 tys. 170,31 

zł, w tym bieżące o 165 tys. zł 170, 31 zł a majątkowe o 300 tys. zł. Wydatki ogółem zmalały 

o kwotę 3 mln 870 tys. 170, 16 zł. W tym bieżące wzrosły o kwotę 108 tys. 822, 41 zł. 

Wydatki majątkowe zmalały o kwotę 3 mln 978 tys. 992, 57 zł. Najistotniejsze zmiany w 

wydatkach majątkowych dotyczą zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 mln 419 tys. zł 

na budowę wodociągu w miejscowościach Łysiny, Łysaków, Kuźnica Wąsowska, Wąsosz 

oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudniki. Zmniejszenia planu wydatków na 

kwotę 636 tys. 800 zł na budowę wodociągu w miejscowościach Koniecpol oraz 

modernizację studni numer pięć w Koniecpolu. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę  1 mln 

150 tys. zł na zadanie pod nazwą budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu, 

zmniejszenia wydatków na 250 tys. zł na budowę kanalizacji w dzielnicy Magdasz oraz 

zmniejszenia wydatków o kwotę 82 tys. 897, 94 zł na realizację wniosków w ramach 

konkursu marszałkowskiego inicjatywa sołecka na zadaniu, które nie otrzymały 

dofinansowania. Na projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu w Koniecpolu przy ulicy 

Armii Krajowej oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 85 tys. zł na projekt stadionu. 

W wyniku dokonanych zmian zmalał planowany deficyt roku 2020 o kwotę 4 mln 335 tys. 

40,47 zł, który po zmianie wynosi 2 mln 665 tys. 149,95 zł. 

W związku z tym następuje zmniejszenie planu przychodów w roku 2020 z tytułu wolnych 

środków o kwotę 4 mln 335 tys. 340, 47 zł.  

Jeżeli chodzi o lata 2021-2031 w Wieloletniej Prognozy Finansowej, to w związku z 

otrzymaniem pisma Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych 

części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów PIT dokonano zmiany 

planowanych dochodów bieżących. Do lat 2021-2023 przyjęto kwoty subwencji i udziału w 

wysokości wskazanych w piśmie Ministra Finansów. W roku 2021 zwiększono plan 

dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 459 tys. 898,16 

zł oraz w roku 2022 o kwotę 41 tys. 845,68 zł. Jest to przeniesienie z roku 2020. 

Zaplanowano również wzrost wydatków w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy 

Finansowej w ten sposób, że w roku 2021 zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 2 mln 55 

tys. 334,16 zł. W tym bieżące 1 mln 469 tys. 582,19 zł. W majątkowych  o kwotę 1 mln 35 

tys. 751, 97 zł. W roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 2 mln 87 tys. 281,68 zł, 

w tym bieżących o kwotę 941 tys. 845,68 zł oraz majątkowych 1 mln 145 tys. 436 zł. W roku 

2023 zaplanowany jest wzrost wydatków o kwotę 1 mln 595 tys. 436 zł, w tym bieżące 900 

tys. zł,  majątkowe 695 tys. 437. W latach 2024-2031 zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 

1 mln 500 tys. zł. Wzrost dochodów bieżących 900 tys. zł oraz majątkowych 600 tys. zł. 

Dziękuję. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła projekt uchwały: 

- Uchwała Nr XXIX/236/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 października 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. 
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Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 października 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 – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

- Uchwała Nr XXIX/238/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 października 2020 

r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w 

Koniecpolu przy ulicy Słowackiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 1297/2 w trybie 

przetargowym. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 1 

Wstrzymuję się – 0. 

- Uchwała Nr XXIX/239/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 października 2020 

r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Miastem i Gminą Koniecpol a Gminą Lelów w sprawie organizacji transportu 

zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą 

Koniecpol.  

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

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

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 16:00 do 16:20.        


