
Protokół Nr XXX/2020  

XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXX zwyczajnej 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 15 radnych, co stanowi kworum.  

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 XXX zwyczajnej sesji: 

Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, Sekretarza Sebastiana Musiała, Mecenasa Michała Ladę, radnych, 

pracowników urzędu oraz sołtysów. Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła wniosek  

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014 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. Lokalizacja tego przystanku 

znajduje się przy drodze wojewódzkiej, co wiąże się ze złożeniem wniosku do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i dlatego treść uchwały będzie inna.  

Przystąpiono do głosowania o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

Następnie do porządku obrad Pani Przewodnicząca przedstawiła nowy projekt uchwały ws. wstępnej 

lokalizacji przystanku komunikacji  zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol, która będzie pod tym 

samym numerem 256 co wycofany ww. projekt uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad nowego projektu uchwały 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 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. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji: XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX. 
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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 udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

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

w Koniecpolu – obszar I. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 54/2 obręb Rudniki Kolonia. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 5942 obręb Koniecpol. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 1007/2, 1139/3, 1400, 1401 obręb 

Okołowice. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 834/4, 1314, 1489, 1651 obręb 

Okołowice. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 67/1, 67/2, 101 obręb Łysaków. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 

294, 295 obręb Piaski. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 1865/13,1974/17 obręb Koniecpol. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresów. 
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14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 r.  w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 

budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu". 

15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji 

Społecznej w Koniecpolu. 

16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego  o zniesienie 

urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Koniecpol. 

17) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku 

komunikacji  zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol. 

18) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 

i Gminy Koniecpol. 

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XXX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

 

Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

W zastępstwie Pana Burmistrza Ryszarda Suligi, Sekretarz Gminy Sebastian Musiał przedstawił 

sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym. 

(zał. do protokołu). 

Ad. 4 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji: XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz, że wszelkie uwagi do protokołów zostały uwzględnione. Czy 

dzisiaj ktoś z radnych wnosi jakieś uwagi do protokołów?  Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz 

oddała głos radnemu Zbigniewowi Domoradzkiemu. 

Radny Zbigniew Domoradzki – do sesji XXVI, absolutoryjnej z 26.08.2020 tego roku, na 

Youtube, tj. godzina 17:29 po przyjmowaniu głosowań sprawozdanie jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek pomocniczych, wypowiedziałem się że brak jest sprawozdania 

finansowego ze spółki naszej komunalnej. Nie ma tego zapisu, tej wypowiedzi. Proszę 

wprowadzić. Nadal domagam się, żebyśmy dostawali informację z naszej spółki. Dziękuję. 
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Uwaga radnego Zbigniewa Domoradzkiego stanowi załącznik do protokołu z XXVI sesji rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26.08.2020 r. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz w imieniu Pani Skarbnik Moniki Starczewskiej, dzisiaj 

nieobecnej na sesji, przedstawiła najważniejsze rzeczy w zmianach budżetowych. 

Pani Skarbnik Monika Starczewska przed sesją przedstawiła radnym materiały ze zmianami 

w budżecie:  

1. Rozdział 75056 - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 270,00 zł  

w związku z informacją z GUS o przyznaniu dotacji na wydatki rzeczowe związane z pracami 

przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (pismo KCE-

WE.573.4.2020.53) 

2. Rozdział 75618 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 24.281,28 zł oraz wydatków w rozdziale 85154  na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi o tę samą kwotę, jednocześnie na podstawie art. 15qc ustawy 

z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, kwotę 21.000,00 zł przenosimy do rozdziału 75421 na zakup 

szafek do szatni szkolnych (wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu) natomiast 

kwota 3.281,28 zł pozostaje w planie wydatków rozdziału 85154 - przeciwdziałanie 

alkoholizmowi.   

3. Rozdział 85504 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.700,00 zł z tytułu środków 

przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw oraz 

zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 1.700,00 zł na wynagrodzenie asystenta 

rodziny.   

Reasumując powyższe zmiany  - zwiększamy plan dochodów i wydatków bieżących roku 

2020 o kwotę 26.251,28 zł 

Wprowadzono również zmiany w prognozie roku 2021. W związku ze zmianami  

w przedsięwzięciach oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć konieczne było 

dostosowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w tym współfinansowanych 

środkami europejskimi. Przy wprowadzaniu tych zmian kierowano się wartościami 

uwzględnionymi w projekcie budżetu na 2021 rok. 

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z: 

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji oraz wysokości  

udziału gminy w PIT, 

- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie  wielkości 

  dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej 

oraz na zadania wynikające  

z porozumień, 

- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru 

wyborców.  

- Ponadto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 

2020 roku, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych 

Burmistrzowi  przez pracowników UMiG, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy   

i  przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy. 

 

I tak w roku 2021 zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.360.373,63 zł, w tym bieżące o 

1.320.373,63 zł (w tym z tytułu dotacji 816.364,63 zł, podatek od nieruchomości 93.229,00 
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zł, pozostałe dochody bieżące 504.009,00 zł) i majątkowe o kwotę 40.000,00 zł  

(zwrot wydatków w ramach ustawy o funduszu sołeckim) 

Wydatki ogółem roku 2021 zwiększono o kwotę 5.772.549,68 zł, w tym bieżące  

o 2.635.059,10 zł i majątkowe o 3.137.490,58 zł 

Zwiększono również przychody budżetu roku 2021 o kwotę 4.412.176,05 zł, w tym: z tytułu 

wolnych środków o kwotę 2.933.604,05 zł i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  o kwotę 

1.478.572,00 zł (kwota ta dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

które wpłynęły w roku 2020 i nie zostaną wydatkowane w tym roku). 

Ponadto w związku  z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć współfinansowanych środkami 

unijnymi wzrosły kwoty dochodów bieżących na programy, projekty finansowane tymi 

dochodami w roku 2021 o kwotę 602.745,06 zł i w roku 2022 o kwotę 134.971,00 zł oraz 

wydatki bieżące na te projekty w roku 2021 o kwotę 637.610,25 zł oraz w roku 2022 o kwotę 

134.971,00 zł. 

 

- Uchwała Nr XXX/240/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 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 – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXX/241/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 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 XXX/242/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zadała pytanie czy radni mają jakieś uwagi czy pytania do tej 

uchwały? Przewodnicząca dodała, że ta kwota jest dużą sumą dla naszej gminy, ponieważ wiemy 

ile już pieniędzy przeznaczyliśmy na remonty dróg, a ile jeszcze jest potrzeba. Współpraca  

z powiatem daje nam szansę, że droga powiatowa na tym odcinku zostanie przebudowana. 

Wszystko to ma służyć społeczeństwu. Przewodnicząca oddała głos Dyrektorowi Biura 

Gwidonowi Jelonkowi. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że nasza gmina jako jedyna do tej pory nie dokładała 

do dróg powiatowych. Zarząd powiatu wyszedł z założenia, że realizując budowę dróg w jak 

największym stopniu we wszystkich gminach dobrze byłoby partycypować w utrzymaniu kosztów 
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tych dróg. Droga powiatowa nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, o której jest 

mowa w projekcie uchwały znalazła się na liście dofinansowania, które otrzymamy. Koszty to 

tylko 550 tys. zł z naszej strony. Kosztorys całościowy to kwota 7 mln 600 tys. zł. Rzeczywisty 

wkład z naszej strony powinien być 1 mln 900 tys. zł, ale dokładamy 550 tys. zł. Wiemy, że dla 

nas to jest duży wydatek, ale powiat powinniśmy wspierać i współpracować, jak inne gminy, które 

składają wnioski i dają wkład własny finansowy. Mamy przykład przebudowy ul. Kolejowej, ul. 

Klonowej a teraz ważny jest ten odcinek drogi. Pan Gwidon Jelonek jako radny powiatu 

częstochowskiego złożył podziękowania za przyjęcie tej uchwały przez radnych i podjęcie 

słusznej decyzji, licząc że ten projekt wspólnie się uda zrealizować. 

Radny Zbigniew Domoradzki odniósł się do wypowiedzi, żeby nas nie straszyć, że powiat czegoś 

nie da. Oczekiwalibyśmy od powiatu, że minimalną ilość środków, którą wpłacamy z 10 % 

naszych Pitów, żeby państwo radni pilnowali, abyśmy nie dostali mniej. Nie chcemy też z innych 

gmin dostawać. Może tej przebudowy nie trzeba wykonywać, gdyby były zgarniane pobocza.  

A w deszczowy dzień widać, jak jest dużo wody, bo te pobocza nie są zgarniane jak na innych 

drogach gminnych, np. na Wąsoszu. Należy dbać o to co jest. Radny powiedział, że od powiatu 

oczekuje że wydawane decyzje środowiskowe były z nami konsultowane.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że radny Zbigniew Domoradzki nie jest w temacie 

zorientowany, bo na Wąsoszu remonty pobocza były robione na pewno i są one już zakończone. 

To, że my coś do powiatu dokładamy to nie jest tak, ponieważ to my jesteśmy jedną z gmin co 

otrzymaliśmy najwięcej pieniędzy z powiatu. Zrobiliśmy obwód drogowy, nowe składowisko na 

magazyn soli, część przebudowy ulicy Aleksandrów – Teodorów, warsztaty dla szkoły za kilka 

milionów, termomodernizację urzędu pracy. Pieniądze z powiatu idą na Koniecpol i jesteśmy 

jednymi z beneficjentów, którzy biorą najwięcej.  

Radny Leszek Pokorski odniósł się do drogi na Wąsoszu, która według radnego nie jest 

skończona, tak jak i ul. Krzywa. Radny L. Pokorski prosił o ul. Krzywą nie koleżanka, prosił 

radny o Magdasz mówiąc, że te prace odbierze. Radny powiedział wszystkim, że jest na 

emeryturze, a co się z tym wiąże to się okaże, nie przepuści niczego i głos jeszcze zabierze. Radny 

L. Pokorski powiedział, że jest przeciwny do dokładania się do drogi powiatowej, a Pan Kasiura 

nie czuje się członkiem naszego społeczeństwa i tylko sobie wziął żonę z ul. Kościuszki, a ul. 

Kościuszki nie interesuje go w ogóle. Wszyscy nie zdają sobie sprawy jakiego tematu radny 

Pokorski porusza, jeżeli chodzi o ul. Kościuszki, ponieważ ta droga nadaje się na pewnym 

odcinku do rozbiórki. Droga ta jest źle zrobiona a sąsiedzi spać nie mogą.  W tym momencie 

radny zastosował niestosowne słownictwo,  Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przywołała radnego 

L. Pokorskiego do porządku. Radny powiedział, że nikt nie rozumie powagi sytuacji. Radny 
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Leszek Pokorski przed dzisiejszą sesją był na Wąsoszu a następnie na ul. Krzywej, gdzie  

z koleżanką minął się na Magdaszu. Radny zadał pytanie, gdzie jest realizacja Magdaszu. Nie jest 

za budową kanalizacji na ul. Rzecznej i jest temu przeciwny, albowiem za wcześnie weszliśmy  

w okres kampanii wyborczej. A dlaczego to radny jeszcze wszystko wytłumaczy za chwilę. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że zlecenie na zebranie poboczy na Wąsoszu na 

pewno było. Od pracownika była informacja, że dzisiaj miało być zadanie skończone, być może to 

się przedłużyło, ale na pewno jest w trakcie. Tak samo ul. Krzywa na Magdaszu, gdzie po 

interwencji został wywieziony tłuczeń, jak pan radny L. Pokorski powiedział, że nie da się wyjść  

z posesji. Dyrektor Biura był tam później i to było powiedziane z wielką przesadą, gdzie można 

było zrobić zdjęcie, jak w drogach tłuczniowych dziury się wybijają przy panujących warunkach 

atmosferycznych. Trzeba byłoby po każdym deszczu je naprawiać i robić. Nie jesteśmy w stanie 

zrobić tego, ale poświęcimy wszystkie pieniądze na naprawę dróg tłuczniowych. Mieszkańcy 

muszą zrozumieć, że robimy to kompleksowo. Po drugie kanalizacja na ul. Rzecznej nie będzie 

robiona, ponieważ ona już jest dawno zrobiona. Było pytanie kiedy zaczynamy prace na 

Magdaszu, i właśnie zaczynamy. Jak powiedział Pan Sekretarz ogłaszamy przetarg na kanalizację 

w dzielnicy Magdasz. Dostaliśmy 1 mln 478 tys. zł na te roboty. Zależy nam na tej dzielnicy, na 

której są zaniedbania od lat. Dziury zasypywane tłuczniem nic nie dają, bo trzeba wszystko zrobić 

od początku, tj. kanalizację i drogi. Pierwszy przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku,  

a w nowym roku być może rozpoczniemy już prace. Jeżeli chodzi o Pana Kasiurę to 

zawdzięczamy wiele temu Panu, ponieważ jako radny powiatowy pozyskał dużo środków 

finansowych na infrastrukturę drogową w naszej gminie i nie tylko. Nie ma tu polityki, ponieważ 

Pan Gwidon Jelonek nigdy nie startował z ugrupowania Pana Kasiury. Natomiast ul. Kościuszki 

to jest droga wojewódzka, na której się spotkaliśmy wspólnie z zarządem dróg powiatowych  

i zakładem usług komunalnych. Wspólnie było pisane pismo i wysłane radnemu  L. Pokorskiemu 

do informacji. To nie my odbieraliśmy tę drogę, bo nie była ona robiona za naszej kadencji. Nie 

jest łatwo z Zarządem Dróg Wojewódzkich, a interwencje radnego kolegi były, to nie zostawiamy 

tego na potem. Spotykamy się z mieszkańcami i chcemy te problemy rozwiązywać. Nie wszystko 

się da od ręki załatwić, a tym bardziej jeżeli chodzi o drogę wojewódzką. Rozumiem sytuację, że 

natężenie ruchu na ul. Kościuszki jest teraz jeszcze większe, a studzienki się wybijają. Radny L. 

Pokorski ma informację, że piszemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tym temacie. Dyrektor 

Biura Gwidon Jelonek liczy na wyrozumiałość, ponieważ robi to w dobrej wierze. Zależy nam 

wszystkim: mnie, Panu Burmistrzowi, Panu Kasiurze żeby wszystko było jak najlepiej. Wszystko 

wymaga trochę czasu i robimy co możemy.  
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Radny Mateusz Szymala przypomniał niektórym radnym, że jest to droga dojazdowa do 6 

miejscowości, mówiąc o drodze planowanej wspólnie z powiatem. Jest to też droga dojazdowa do 

szkoły i była mowa o chodniku, który tam będzie, co znacząco poprawi się bezpieczeństwo 

zarówno kierowców, jak i dzieci. Jeżeli tej drogi nie wykonamy, to mieszkańcy tej miejscowości 

za kilka lat będą musieli jeździć przez Secemin, bo ta droga całkiem się zawali. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała za wypowiedzi, dodając że na ul. Kościuszki 

mamy kłopoty z tego względu, że natężenie ruchu wzrosło przez objazd do Częstochowy. Radny 

Leszek Pokorski już na sesji absolutoryjnej wspominał, że na tej drodze jeździ dużo pojazdów.  

Radny Leszek Pokorski nawiązując do ul. Kościuszki powiedział, że gdy był robiony pewien 

odcinek tej ulicy, przy wylocie na tzw. „Wołku” czyli zaniżenie terenu, to tam była kładziona 

geowłóknina. Radny to widział i był przy tym. Dopiero na tym były układane studzienki  

i zrobiono to przyzwoicie. Odcinek od kapliczki Rocha w stronę Przysieki robiły Katowice. 

Natomiast od kapliczki, od skrętu na Wąsosz w stronę rynku też powinna być położona 

geowłóknina. Jak była wybierana droga to była faszyna. Płynął kiedyś jakiś rów, a może rzeka. 

Robota jest źle zrobiona. Studzienki nie były obsadzone przyzwoicie. Jeżeli studzienka się wybija, 

bo nienależycie były one obsadzone, to wszystko pod spodem pływa. Jak zaczęła się pandemia 

zadzwoniłem do Burmistrza i jestem wdzięczny Panu Prezesowi spółki MPK, bo mi pomógł, 

kiedy wyleciał dekiel przy mojej posesji. Prezes pytał czyje są to studzienki, bo tam są nasze - 

komunalne, jak i wojewódzkie. Została ta studzienka obsadzona, ale po tygodniu zapadło się koło 

tego kołnierza. Radny stwierdził, że studzienki pływają pod spodem. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że większy remont będzie pewnie możliwy 

dopiero po ukończeniu drogi na Częstochowę.  

Radny Leszek Pokorski dalej tłumaczył, że to nie jest śmieszne. Radny wie, że w Olbrachcicach 

dwa razy zrywano drogę, bo wjazdy były za wysoko.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – może przejdźmy teraz do uchwał. 

Radny Leszek Pokorski dodał, że jeszcze chwilę. To co zrobili nasi razem z zakładem 

komunalnym, taki włochaty pieron, Szopen i przyjechały Katowice, kończąc odcinek do rynku 

przy uzupełnianiu tłuczniem połamali rury, które były doprowadzone do posesji. Nasi wykopali na 

jakąś szerokość, a ci musieli uzyskać wymiar na 7 metrów jezdni. To wybrzuszenie koło posesji 

radnego jest od nich. Bo była tam woda i przy mrozie podniosło do góry.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że to są ważne sprawy, bo ludzie przy tej drodze 

mieszkają i codziennie tej drogi używają.  

Radny Leszek Pokorski po raz kolejny zwrócił uwagę na natężenie ruchu.  
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Dyrektor Biura Gwidon Jelonek przypomniał, że to jest droga wojewódzka, wykonana przed 

naszą kadencją i my nie braliśmy w tym udziału. Radny Leszek Pokorski ma rację, że mieszkając 

na uboczu jest spokojniej. Tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca przez objazd drogi na Świętą 

Annę jest większy. Burmistrz zwracał się niejednokrotnie do Policji, aby to nadzorować. I pismo 

jak mówiłem wcześniej było w tej sprawie napisane. Teraz jest walka o drogę 786. Skąd wziąć 

140 mln i jak to zrobić. Walczymy o te pieniądze i mam nadzieję, że to się uda. Współczuję 

mieszkać przy drodze wojewódzkiej, gdzie teraz natężenie ruchu jest ogromne.  

Radny Leszek Pokorski powiedział, że w ciągu tych dwóch lat nie był przeciwny żadnej uchwale. 

Jest zadowolony, że wychodzimy na prostą. Radny podkreślił, że nie był przeciwny żadnej 

uchwale, która miała na celu poprawę dobrobytu gminnego. Róbmy także coś w Rynku, bo tu jest 

koszmar. Mówimy o ul. Rzecznej, ul. Szkolnej o całym osiedlu. Nie chcę mówić Panie 

Dyrektorze, co powiedział pański podwładny w Radoszewnicy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podsumowała temat jednym zdaniem, że zgoda buduje. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXX/244/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w 

rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar I. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXX/245/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 
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Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/246/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/250/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XXX/251/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/252/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresów. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła projekt uchwały. Radny Mateusz Szymala  

w załączniku do uchwały w §2 powinien być zapis  Sołectwo Teresów, zamiast sołectwo Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – oczywiście poprawiamy ten błąd. Zostały przeprowadzone 

konsultacje społeczne. Wyniki konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Teresów przedstawił Sekretarz Sebastian Musiał -  

W okresie od 23 września 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku przeprowadzono konsultacje 

społeczne projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Teresów. Celem konsultacji było zebranie 

uwag, wniosków i opinii mieszkańców w sprawie ww. projektu.  

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5a ust. 1i2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 994, poz.713) oraz uchwały Nr 

XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koniecpol. 

Przedmiotowe konsultacje społeczne były przeprowadzone w formie formularzy ankietowych 

opublikowanych na stronie urzędu www.koniecpol.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

bip.koniecpol.pl (liczba ankiet – 0). Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone 

na tablicy ogłoszeń w sołectwie Teresów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol,  na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.umig.koniecpol.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”. Wyniki konsultacji: Do projektu uchwały 

w sprawie zmiany statutu Teresowa nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/253/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 r.   

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji 

Społecznej w Koniecpolu". 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – oddała głos Mecenasowi Michałowi Lada. 

http://www.koniecpol.pl/
http://www.umig.koniecpol.pl/
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Mecenas Michał Lada – na spotkaniu komisji ten temat był omawiany. W 2013 roku uchwałą 

powołaliśmy Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu, gdzie został nadany jej statut. Nadzór 

prawny Wojewody Śląskiego stoi na stanowisku, że łączenie w jednej uchwale ustrojowej tworzącej 

podmiot zapisów dotyczących nadania jej statutu jest niedopuszczalne, ponieważ taki statut podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przy okazji zmiany tego statutu Wojewoda zasygnalizował, 

żebyśmy uchyli z tej uchwały załącznik do statutu, który nie został opublikowany i nadali nowy statut 

Centrum Integracji Społecznej. Przy okazji analizy tej uchwały był stary adres siedziby, stąd zmiana  

w paragrafie 4 adresu ul. Chrząstowska 6A. W kolejnej uchwale nadamy statut Centrum Integracji 

Społecznej, który zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Mecenasowi za wyjaśnienia. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/254/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/255/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego  o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że nie likwidujemy tu nazw miejscowości, są to sprawy 

porządkowe, aby były one prawidłowe w tzw. Terycie. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 1 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji  zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła przerwę ze względu na problemy techniczne 

nagrania. 

Obrady opuściła radna Sylwia Swojnóg. 

Stan rady – 14. 

Po zarządzonej przerwie kontynuowano głosowanie. 

 

 

- Uchwała Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji – radnemu Mateuszowi Szymali. 

Radny Mateusz Szymala powiedział, że do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 5 listopada z dnia 

4 listopada wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. Zarzut sformułowany 

w skardze dotyczył złośliwego przeciągania sprawy, czyli zatwierdzenia regulaminu 

strzelnicy na Wąsoszu w gminie Koniecpol. Po analizie terminów korespondencji w 

omawianej sprawie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła złośliwego 

przeciągania sprawy, co było zarzutem sformułowanym w skardze. Wszystkie terminy zostały 

zachowane i komisja uznała skargę za bezzasadną. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

 

Ad. 6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – mamy trzy odpowiedzi. 

Radny Leszek Pokorski otrzymał odpowiedź na 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. W odpowiedzi 

poinformowano radnego, że ww. interpelacja została przesłana do Powiatowego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Częstochowie. 

Radna Sylwia Swojnóg otrzymała odpowiedź na interpelację ws. stworzenia przystanku 

autobusowego w Starym Koniecpolu w pobliżu skrzyżowania ulicy Częstochowskiej z drogą 

prowadzącą do miejscowości Zagacie. W odpowiedzi poinformowano, że Gmina Koniecpol  

przesłała powyższą interpelację do Przewodniczącego Komisji Finansów Budżetu Inicjatyw 

Gospodarczych i Ładu Przestrzennego, celem zaopiniowania. 
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Radny Wojciech Skrobich otrzymał odpowiedź na interpelację ws. wykonania progu 

zwalniającego na ul. Różanej w Koniecpolu. W odpowiedzi poinformowano radnego, że 

powyższa interpelacja została przekazana na Komisję do spraw Finansów, Budżetu, Inicjatyw 

Gospodarczych i Ładu Przestrzennego, celem wydania opinii co do dalszej realizacji. 

 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zgłosiła interpelację ws. sprawdzenia możliwości 

zlikwidowania lamp wzdłuż ulicy Ogrodowej po stronie prawej, które zostały wyłączone  

z użytku i stanowią wyłącznie zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców posesji  

i przechodniów. Mieszkańcy zgłaszają, że lampy nie tylko przeszkadzają w użytkowaniu 

posesji, ale również stwarzają zagrożenie. Lampa między posesją nr 12 a 14 jest od dłuższego 

czasu poważnie uszkodzona i pochylona. 

 

Radny Leszek Pokorski złożył pierwszą interpelację w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki  

i mieszkańców ul. Borki zwrócił się z prośbą o dokładne wyczyszczenie i udrożnienie rowu 

odpływowego wód burzowych. Ww. rów odpływowy przebiega za posesjami mieszkańców 

ul. Borki i wpada do rzeki Białki. Zarośnięty trawami rów stanowi bezpośrednie zagrożenie 

pożarowe co bardzo niepokoi mieszkańców. Proszę o poważne potraktowanie tematu. Rów 

należy wykosić przed zimą. Tam mieszkają ludzie i muszą myśleć o swoim bezpieczeństwie.  

Druga interpelacja radnego Leszka Pokorskiego dotyczyła w imieniu mieszkańców ul. 

Południowej zamieszkałych przy drodze w kierunku Wąsosza oraz innych osób 

korzystających z tej drogi zwracam się z prośbą o zmianę ruchu na zakręcie przy krzyżu w 

celu maksymalnego ograniczenia prędkości. Droga ta jest często uczęszczana rekreacyjnie 

tzn. przez dzieci i młodzież jeżdżące na rowerach i rolkach oraz przez spacerujące starsze 

osoby. Proszę o przychylne rozpatrzenie prośby mieszkańców ul. Południowej, gdyż stanowi 

to zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z tej drogi. Z tej drogi uczęszczają wszyscy 

jeżdżąc na rowerze. Prawdopodobnie trzeba założyć dwa progi zwalniające.  

 

Radny Zbigniew Domoradzki złożył trzy interpelacje. Pierwsza ws. montażu ławki na działce 

gminnej nr 1283, tj. skrzyżowanie ulicy Włoszczowskiej z Leśną w Koniecpolu, ponieważ 

dotychczasowa uległa naturalnemu zużyciu. Interpelacja jest złożona ws. prośby 

mieszkańców, zwłaszcza seniorów, dla których jest to miejsce odpoczynku. 

Druga interpelacja dotyczyła prośby o wykonanie dodatkowej studzienki kanalizacji burzowej 

na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z Włoszczowską w Koniecpolu. Wykonana niedawno 

studzienka nie zlikwidowała rozlewiska, które powstaje po opadach atmosferycznych. 

Rozlewisko stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego i jest uciążliwe dla przechodniów.  

Trzecia interpelacja radnego Zbigniewa Domoradzkiego ws. wykonania inwentaryzacji 

nieruchomości należących do Gminy Koniecpol, ponieważ podczas pracy komisji Rady 

Miejskiej stwierdza się różnicę między stanem faktycznym nieruchomości a stanem 

ewidencyjnym. Mamy jakieś szczęście na komisji finansów i ładu przestrzennego, że wpadają 

nam działki gdzie odkrywamy tam garaż bez czynszu, albo mieszkają ludzie bez czynszu, 

albo składowisko czy śmieci. Może wypadałoby wysłać pracowników gospodarczych  

i skontrolować te działki, sprawdzić co się tam dzieje. Powyższe działanie powinno 

spowodować wzrost dochodów gminy z tytułu dzierżaw i czynszów oraz zabezpieczyć 

nieruchomości przed spadkiem wartości, np. z powodu wywozu odpadów.  
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Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Wojciech Skrobich zadał pytanie ws. złożonej jakiś czas temu interpelacji odnośnie 

zwrócenia się do PKP o przebicie ul. Chrząstowskiej. Radny otrzymał odpowiedź, że gmina 

wystąpiła do PKP i zapytał, czy jest informacja w tej sprawie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – nie mamy jeszcze odpowiedzi. 

Radny Mateusz Szymala zwrócił uwagę na dwa problemy mieszkańców gminy Koniecpol, że 

w miejscowości Piaski nie ma ani jednej lampy oświetleniowej i mieszkańcy proszą o montaż 

lamp przynajmniej przy zamieszkałych domostwach. Druga sprawa radnego Mateusza 

Szymali to utworzenie przyłącza przy placu powstałym z inicjatywy sołeckiej w Rudniki-

Kolonia przy szkole. 

Radny Leszek Pokorski powiedział, że radny Leszek ciągle narzeka na lampy przy ul. Armii 

Krajowej. Zaproponował zdjąć co drugą lampę, pouzupełniać tak, żeby świeciła co druga. I te 

lampy, które zostaną założyć tam. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – założyć tam, gdzie są słupy. 

Radny Leszek Pokorski dodał, że te wyłączone trzeba przekazać tam, gdzie brakuje.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – tylko kwestia, czy jest na czym je zamontować. 

Radny Leszek Pokorski – te lampy są za gęsto. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek wyjaśnił radnemu, że  nie da się ich wykorzystać, bo są one 

zupełnie innego rodzaju. To są całe lampy wraz ze słupami, które trzeb byłoby w całości 

wykopać. Ws. oświetlenia na Piaskach, dobrze wiadomo że jest jeszcze oświetlenia na ul. 

Żeromskiego, ul. Słowackiego i wiele innych jeszcze. Na kolejną sesję może przygotujemy ile 

wydaliśmy już pieniędzy na oświetlenie uliczne. Staramy się po kolei zrobić, jak najwięcej.  

W przyszłym roku chcemy robić kilka jeszcze projektów. W projekcie budowy drogi 

wojewódzkiej jest zapis wymiany całego oświetlenia i wtedy być może te lampy 

wykorzystamy. 

Radny Leszek Pokorski – te lampy są za gęsto. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że co druga już jest wyłączona i nie da się ich zdjąć 

i powiesić gdzie indziej, bo są zupełnie innego typu. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że ws. drogi wojewódzkiej jest to temat 

kontrowersyjny, kto pozwolił że są one tak blisko usytuowane drogi. Poczekajmy, być może 

w niedługim czasie doczekamy się nowej drogi, chodnika i nowego oświetlenia.  

Radny Andrzej Kozak zgłosił wniosek, że na ul. Łąkowej w Kuźnicy Grodziskiej też brakuje 

lamp. Do tej pory radny nie mówił o tym temacie, ale teraz trzeba byłoby też o tym pomyśleć. 

Na Kuźnicy są dwa zabudowania w złym stanie i to już było mówione za czasów poprzedniej 

władzy. Dla radnego śmiesznym jest argument, że nie można znaleźć właściciela, bo ktoś na 

pewno płaci podatek. Jedna posesja jest bez ogrodzenia, druga ma tylko częściowe, więc 

młodzież tam się spotyka w celu zabawy. Radny zwrócił się, aby zmobilizować właścicieli do 

rozbiórki tych budynków. 

Radny Leszek Pokorski ws. drogi na Wąsosz poprosił dyrektora, żeby ten przekop zostawić 

ale żeby pomyśleć o obniżeniu poboczy, które w okresie zimy są zbiorowiskiem wody. Radny 

zwrócił się do Dyrektora Biura, że sam odbierze te roboty. Kuty należy zgarnąć do rowu, bo 

będą czyszczone na wiosnę. Ma być wszędzie swobodny odpływ drogi. Na odcinku koło 

podniesionego wzgórza trzeba zrobić odpływ, aby woda wzdłuż drogi zeszła. Nie interesuje 

radnego, kto to robi. Radny twierdzi, że jest to rozbabrana robota.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek przypomniał, że  rzeczywiście na prośbę radnego Leszka 

Pokorskiego te roboty są zaczęte i może nieskończone. Nie chcemy teraz wykładać nie 

wiadomo jakich pieniędzy, ponieważ tam będą prace związane z budową wodociągu. Przetarg 

niebawem będzie ogłoszony. Dowiemy się jeszcze w listopadzie czy dostaliśmy pieniądze na 

wodociągi. Wnioskowaliśmy o 12 mln i liczymy, że te pieniądze dostaniemy. Prace są tylko 

tymczasowe i staramy się robić wszystko, żeby droga ta nie niszczyła się.  
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Radny Leszek Pokorski powiedział, że musi być pobocze wolne. Szkoda tej drogi, bo cały 

Koniecpol tam jeździ.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedział, że dotarło to do nas i widzimy ile emocji to 

budzi. Dyrektor na pewno wziął sobie to do serca. 

Radny Leszek Pokorski dodał, że nie koleżanka ale radny sam prosił o ul. Krzywą i robotę 

odbierze. Radny zwrócił się do Dyrektora Gwidona Jelonka, żeby tam przejechał i zobaczył 

jak to jest zrobione. Radny powiedział, że wjeżdżając na ul. Krzywą pozostawiono dziury.  

Radny powiedział, że robota ma cieszyć. Jest to obojętne, czy za pieniądze czy za darmo. 

Radny jest wymagającym człowiekiem, o czym przekonają się wszyscy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wróciła do tematu opuszczonych posesji. W rynku na ul. 

Zachodniej jest też kilka takich domów zaniedbanych. Zwróciła się z prośbą o ich 

sprawdzenie. Takie opuszczone miejscach odwiedza młodzież, tłucze tam szkło i nie 

wiadomo co jeszcze tam robi. Radny Zbigniew Domoradzki zgłaszał też interpelację  

o majątku gminy. Należałoby zapytać, kto jest właścicielem uszkodzonych domów i kto 

powinien niektóre miejsca posprzątać. Pora najwyższa, żeby poszukać właścicieli.  

Radny Leszek Pokorski ponownie zabrał głos, mówiąc o zmianach w podatkach tj. 

zwolnienia czy obniżenia z podatku dla osób, których posesje znajdują się przy rynku. W 

zamian za remont tych budynków. Radny zadał pytanie, czy w tym temacie jest cokolwiek 

realizowane? 

Radny Zbigniew Domoradzki przypomniał o ciemnym punkcie przy CSK i przydałaby się 

tam lampa ledowa. Ulica Szkolna długo nie będzie jeszcze przebudowywana, radny  

z poprzedniej kadencji zwracał się z prośbą o doświetlenie tego przejścia dla pieszych koło 

kościoła. Niby lamp jest dużo więc radny Z. Domoradzki proponuje, żeby dołożyć lampę, 

albo wymienić jedną z nich na ledową, nie czekając na przebudowę tej ulicy. Droga jest 

niebezpieczna, gdzie szybko jeżdżą samochody. Wcześniej upominaliśmy się o składowisko 

obok CSK, ale jest zapewnienie że będzie to uprzątnięte. Radny rozmawiał ws. rowów z kimś 

z innej gminy i zwrócił się do Pana Mecenasa, że z funduszu sołeckiego mogą w innych 

gminach przeznaczać środki na rowy melioracyjne i niekoniecznie przy drogach. W naszej 

gminie podobno nie można czyścić rowów melioracyjnych. W świętokrzyskim województwie 

jest to zadania własne gminy w ramach bezpieczeństwa. Dzięki funduszowi może u nas 

poprawiłaby się sytuacja ciągłych podtopień.  

Radny Leszek Pokorski ponownie zabrał głos, mówiąc o oświetleniu, żeby zwrócić się do 

zakładu energetycznego i zrobić porządek z lampami na ul. Kościuszki, żeby jedna lampa 

świeciła się u góry, natomiast druga na dole. Lamy są poskręcane i źle są ustawione. Lampy 

powinny świecić nad jezdnią a nie na boki. Radny zwrócił się z prośbą, aby to poprawić.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała za wypowiedź, mówiąc że trochę się 

przemieszały tematy dyskusji.  Część tematu to porządkowanie doświetlenia i oświetlenia, 

drugim tematem jest bezpieczeństwo na drogach, ewentualnie zrobienie progów 

zwalniających, które radny L. Pokorski wskazuje. Trzecią sprawą jest majątek gminy  

i opuszczone posesje.  

Radny Dariusz Saternus ponownie zwrócił się z prośbą, aby wszystkie prawne możliwości 

wykorzystać ws. zabezpieczenia terenów po byłym KZPP, ponieważ wszystkie bramy są 

pootwierane. Radny nie wierzy, że nic nie da się zrobić. Na tym terenie są pootwierane 

studzienki, co stanowi zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim dzieci. 

Radny zwrócił się z prośbą, aby komornik zamknął chociaż bramy zakładu, wykorzystując 

wszelkie prawne możliwości.  

Radny Leszek Pokorski odniósł się do wypowiedzi radnego D. Saternusa i powiedział, że to 

nie są żarty. Oglądając w telewizji program, była sytuacja gdzie przywieziono odpady obok 

szkoły, i w tej sytuacji była eksmisja szkoły. Zwrócił uwagę, żeby czasami nie było 

eksmitowane osiedle. Ktoś mówił radnemu L. Pokorskiemu, że pewnego dnia wjeżdżał  
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i wyjeżdżał samochód z plandeką. Ktoś może zrobić sobie magazyn chemikaliów pod samym 

nosem. I wtedy będzie cyrk, bo nie będzie można tego ruszyć a koszty likwidacji są 

olbrzymie.  

Sołtys Michałowa Leszek Ślęzak powiedział o ruinie domu przy posesji nr 5 i dwóch 

uschniętych drzew, które lecą na nową drogę.  Sołtys ze swej strony zrobił wszystko co mógł. 

Udało się część usunąć, ale nie można się dogadać z właścicielami w tej sprawie. Zwrócił się 

sołtys, aby tę sprawę załatwić. Żeby też dołożyć lampę na działkę sołecką, jest słup i przewód 

oświetleniowy. Na Piaskach potrzebny jest cały projekt, tutaj koszty nie będą duże.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że dowieszenie lampy jest możliwe. Zwróciła 

się do Pana Mecenasa z zapytaniem, od czego rozpocząć procedurę tych opuszczonych 

miejsc. 

Radny Leszek Pokorski dodał, że chodzi tutaj o ten zakład i jakie kroki trzeba podjąć, żeby 

zabezpieczyć to miejsce. 

Mecenas Michał Lada - sprawa opuszczonych domów nie jest prosta. Dysponujemy danymi 

ze starostwa, wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku opuszczonych 

budynków dane w większości są nieaktualne. Widnieją pierwotni właściciele, którzy już nie 

żyją a postepowania spadkowe nie są przeprowadzone. My o potencjalnych bezpośrednio 

spadkobiercach informacji nie posiadamy. Pani radnej z Radoszewnicy kiedyś odpowiadałem, 

że budynek, który bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu, to organem właściwym w sprawach 

nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jest to organ, który 

powinien zainterweniować w przypadku takich nieruchomości, które stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców a nie gmina. Gmina ma bardzo ograniczone 

możliwości działania. Jeżeli byłyby przypisywane działania niezgodne z ustawą to od tego 

jest prawo karne i policja. Gdyby te działania miały charakter celowy czy świadomy, czyli 

ktoś nie zabezpiecza miejsca i działa z zamiarem bezpośrednim. Często są interwencje do 

nieruchomości porośniętych trawą, które są zaniedbane. Jako gmina nie mamy żadnych 

instrumentów, żeby na to oddziaływać. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie nie ma przepisu, który uprawniałby nas do wprowadzenia takich uregulowań w tym 

regulaminie.  Jeżeli nieruchomość stwarzałaby zagrożenie pożarowe to właściwym organem 

jest straż pożarna. Jeżeli naruszone są uregulowania prawne dotycząc nagromadzenia 

niebezpiecznych substancji to tylko i wyłącznie straż pożarna może wydawać stosowne 

decyzje i zalecenia a nie burmistrz. Zdaniem mecenasa problem wymaga interwencji 

ustawodawcy. Mało możemy zrobić ws. tego terenu, o którym pytają Państwo radni. Teren, 

bo byłym zakładzie nie jest nasz i gmina nie jest jego właścicielem. Właścicielem jest 

przedsiębiorstwo, które jest objęte odpowiednim postępowaniem egzekucyjnym. Nadzór nad 

tym postępowaniem ma sąd a postępowanie prowadzi komornik. Z inicjatywy gminy doszło 

do wydania postępowania, w ramach którego odebrano zarząd nad tą nieruchomością 

bezpośrednio temu przedsiębiorcy i czynności nadzorcze wykonuje komornik. My po 

wszystkich apelach z Państwa strony wielokrotnie informowaliśmy komornika o zaistniałej 

sytuacji na terenie tej nieruchomości. Monitorujemy sytuację i zgłaszamy wszystkie 

informacje komornikowi przekazane od Państwa. Gmina nie może wejść na teren prywatnej 

nieruchomości i wykonywać jakiekolwiek działania. Gdyby działania przypominały działania 

podejmowane z jakimś bezpośrednim zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy to możemy 

zgłaszać tego typu czyny na policję. Informacje, które przekazuje radny Dariusz Saternus 

mogą spowodować po raz kolejny zawiadomienie organu egzekucyjnego, czyli komornika że 

ten teren jest otwarty i niezabezpieczony. My nie możemy wejść na teren tej nieruchomości  

i cokolwiek tam zrobić.  

Radny Dariusz Saternus zapytał Pana Mecenasa, czy możemy złożyć jakieś zażalenie na 

postepowanie komornika? Skoro my wnioskujemy, żeby zabezpieczył a tu nic się nie dzieje. 
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Mecenas Michał Lada nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym ma sąd i my w jednym  

z tych pism, które kierowaliśmy do komornika prosiliśmy również o przyspieszenie tego 

postępowania egzekucyjnego, kierując pismo do Sądu Rejonowego w Myszkowie. Nie wiem 

czy otrzymaliśmy jakąś oficjalną odpowiedź na to pismo. Pisaliśmy również do sądu, 

informując jaka jest sytuacja z prośbą o przyspieszenie tego postępowania egzekucyjnego.  

I na tym nasze uprawnienia jako gminy się kończą. My, jako gmina działamy na podstawie 

obowiązujących przepisów i mamy w niektórych aspektach ograniczone możliwości 

działania.  

Radny Leszek Pokorski zwracając się do Pana Mecenasa nawiązał do zdania, które wcześniej 

powiedział, że trzeba napisać to pismo z uwzględnieniem tego, że mieszkańcy widzieli 

samochód z plandeką wyjeżdżający z zakładu. Musimy obawiać się tego co się dzieje  

w Polsce, bo zrobiono śmietnisko. W każdej chwili może ktoś coś przywieźć i rozładować.  

I za czyje pieniądze będzie to sprzątane. Trzeba to jakoś zabezpieczyć, żeby ktoś nie zrobił 

nam chemicznego magazynu z chemikaliami. 

Mecenas Michał Lada powiedział, że w tego tupu postępowaniach wyłącznie wójt, burmistrz, 

prezydent miasta wydaje decyzję nakazującą usunięcie odpadów i ta decyzja skierowana jest 

do właściciela nieruchomości.  

Radny Leszek Pokorski powiedział, o programie w telewizji, że mniejszej gminie niż nasza 

musieli sprzątnąć odpady za ogromnie duże koszty.  

Mecenas Michał Lada dodał, że w takiej sytuacji budzącej niepokój organem właściwym jest 

policja. Gmina nie może kontrolować każdego podmiotu, czy pojazdu przejeżdżającego 

drogą.  

Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie Panu Mecenasowi ws. podjęcia uchwały 

dotyczących przekazania skarg do sądu. Czy odbyła się już sprawa? 

Mecenas Michał Lada powiedział, że wpłynęły dwie skargi na uchwałę ws. planu 

zagospodarowania przestrzennego. Skargi te w Sądzie Administracyjnym w Gliwicach 

zostały połączone do wspólnego rozpoznania i wyrokowania. Nie było żadnego terminu 

rozprawy. Przepisy z ustawy z 2 marca o przeciwdziałaniu Covid przewidują możliwość 

procedowania i wydawania orzeczeń na posiedzeniach niejawnych. I może być taka sytuacja, 

że sąd nie wyznaczy rozprawy tylko w składzie trzyosobowym i je rozpozna.  

Radny Leszek Pluta powiedział, że mamy działać z mocy prawa ale musimy też chronić 

mieszkańców. Może warto sprawdzić, czy ogrodzenie zrobić własnym kosztem  

i zaryzykować karę. 

Radny Leszek Pokorski - dmuchajmy na zimne. 

Sekretarz Sebastian Musiał odniósł się również do tematu byłego zakładu KZPP. 

Zwracaliśmy się do sądu trzy miesiące temu o zakończenie postępowania licytacyjnego, bo to 

się już ciągnie prawie dwa lata i odpowiedzi niestety nie otrzymaliśmy. Dla bezpieczeństwa 

mieszkańców warto ponieść koszty, aby zabezpieczyć ten teren. Będziemy starali się to 

wykonać. 

Ad. 9 Sprawy różne. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała radnych, że za jakieś dwa tygodnie byłby 

termin spotkania w komisji budżetu lub też wszystkich komisji, celem omówienia projektu 

budżetu na rok 2021, aby przygotować się do sesji na której będziemy uchwalać budżet na 

nowy rok. 

Radny Leszek Pokorski zwrócił się do Dyrektora Gwidona Jelonka ws. kawałka drogi wjazdu 

do kościoła w przyszłym roku. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – projekt jest na ukończeniu i to ma być zrobione. Mówili o 

tym radny Dariusz Świerczyna i radny Rafał Chojnacki Co do płyt Burmistrza obowiązuje 

ustawa o finansach publicznych. Burmistrz za to odpowiada i zrobimy wszystko, aby to 

zabezpieczyć ale nie możemy robić komuś ogrodzenie. 



 19 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia 

XXX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 18:05. 


