
Protokół Nr XXXI/2020  

XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXI zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała wszystkich na XXXI zwyczajnej sesji: 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, Sekretarza Sebastiana Musiała, 

Skarbnik Monikę Starczewską, Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryka Kasiurę, 

Mecenasa Michała Ladę, radnych, pracowników urzędu oraz sołtysów. 

Przed przyjęciem porządku obrad sesji Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos harcerzom, 

którzy przekazali betlejemskie światło pokoju. W bieżącym roku betlejemski ogień jest przekazany 

pod hasłem: „Światło służby”. Hasło to nawiązuje do obecnie pełnionej służby przez lekarzy, 

pielęgniarki, ratowników medycznych, personel szpitalny, strażaków, policjantów, żołnierzy i wielu 

innych, w tym członków ZHP.  Burmistrz Ryszard Suliga podziękował w imieniu własnym i w 

imieniu wszystkich mieszkańców, Rady Miejskiej, za przekazanie tego światełka betlejemskiego. 

Drużyna harcerska została reaktywowana po wielu latach na terenie Koniecpola. Burmistrz Ryszard 

Suliga zapewnił wsparcie w dalszych działaniach tej drużyny. 

Następnie Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przystąpiła do porządku obrad. 

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 Aneta Chrzuszcz przedstawiła dwa wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym dwóch 

pomieszczeń biurowych o powierzchni 31 metrów kwadratowych, zlokalizowanych na IV piętrze 

budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Jest to zgoda na  wynajęcie tych pomieszczeń dla 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres kolejnych trzech lat, czyli od 1 

stycznia do 31grudnia 2023 roku. 

Przystąpiono do głosowania o wprowadzenie do 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 drugi projekt uchwały ws. wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla części zabudowanej 

nieruchomości, na której znajduje się stacja segregacji odpadów komunalnych. Oznaczona ta działka 

jest numerami: 314, 315/1, 316/1, 317, 318, 319 o łącznej powierzchni 0342 ha w obrębie Koniecpol  

na okres kolejnych 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Koniecpolu 

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad drugiego projektu uchwały 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 
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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 poprzedniej sesji: XXX. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Wystąpienie zaproszonych gości. 

6. 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2021 rok. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa na 2021 rok. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw 

Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2021 rok. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, 

Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2021 rok. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Koniecpol  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni 31 m², zlokalizowanych na 4 

piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 

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

dzierżawy. 

 

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XXXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Przed głosowaniem radny Dariusz Świerczyna zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 5) 

wystąpienie zaproszonych gości po punkcie 6) podjęcie uchwał w sprawie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła głosowanie w sprawie przesunięcia tego punktu. 
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Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za –  5 radnych 

Jestem przeciw – 6 radnych 

Wstrzymuję się – 4 radnych. (zał. do protokołu). 

 

Głosów przeciw jest więcej niż za. Czyli porządek obrad nie został zmieniony i przystąpiono 

do głosowania nad porządkiem obrad: 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

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

 

 
Ad. 3 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzedniej sesji: XXX. 
Brak uwag. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Pan Burmistrza Ryszardę Suligę o przedstawienie 

sprawozdania. 

Ad. 4 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 

19.11.2020 do 21.12.2020 roku. 

(zał. do protokołu). 

 

Ad.5 Wystąpienie zaproszonych gości. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Henrykowi Kasiura – członkowi Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego. 

Pan Henryk Kasiura powiedział, że rok 2020 to rok najtrudniejszy w historii powiatu, ze względu na 

panującą epidemię. Powiat częstochowski jest organem prowadzącym domy pomocy społecznej, dom 

dziecka, trzy szkoły. Niedaleko Koniecpola w domu opieki społecznej było zarażonych ponad 70 

podopiecznych, w tym pracownicy. W Blachowni też było około 80 zarażeń. W domach pomocy 

społecznej nie ustrzegliśmy się cowid-19. Na walkę z epidemią powiat wydał ponad 3,5 mln zł, w tym 

1 mln 300 tys. to środki własne, a na 2 mln 200 tys. zł były pisane projekty, które były skierowane do 

Urzędu Marszałkowskiego i stąd mogła być utrzymana płynność finansowa jednostek 

organizacyjnych. Cały czas, od 4 miesięcy prowadzimy wideokonferencje z dyrektorami domów 

opieki społecznej. 17 grudnia br. w powiecie został uchwalony budżet na 2021 rok, który jest dobry 

dla gminy Koniecpol. Jednym z największych zadań jest to, które Rada Miejska uchwałą zaopiniowała 

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie 

wykonania drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia. Zadanie 

szacowane jest na 7 mln 600 tys. zł.  Pozytywną opinię to zadanie zyskało u Wojewody – 3 mln 800 

tys. zł wstępnie mamy zabezpieczonych środków na to zadanie, czyli 50 procent. Drugie 50 procent 

trzeba szukać. Pan Henryk Kasiura podziękował Panu Burmistrzowi, włodarzom gminy, radnym za 

zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy. To zadanie chcemy aplikować do funduszu 

inwestycji lokalnych, do Premiera rządu włącznie.  To zadanie w budżecie powiatu jest najważniejsze 

dla Miasta i Gminy Koniecpol. Chcemy i liczymy, aby droga Ludwinów – Borowce, która miała być 

wykonana w tym roku a województwo śląskie nie miało żadnych środków na usuwanie skutków 

powodzi, zostanie w tym roku zrobiona. W tym roku wykonaliśmy odcinek przebudowy drogi 

Aleksandrów – Teodorów (koszt 870 tys. zł). Wykonany został też projekt na dokumentację odcinek 
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Kuźnica Grodziska -Rudniki Kolonia (koszt prawie 700 tys. zł). Wszystko robimy, aby znaleźć 

pieniądze z zewnątrz na to zadanie. Pan Henryk Kasiura podziękował za dobrą współpracę przy tym 

zadaniu. Sfinansowano wiatę magazynową na sól za 732 tys. zł. Skończono prace za 2 mln 400 tys. zł 

na warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół w Koniecpolu. W tym roku powiat i gmina Koniecpol 

zainwestowali 4 mln 200 tys. zł. To nie są ogromne koszty w porównaniu z ubiegłymi latami. W 

okresie 20 lat zainwestowano 110 mln zł na drogi powiatowe. Natomiast administratorem drogi 

wojewódzkiej jest zarząd województwa śląskiego w Katowicach. Powiat do tych dróg nie żadnych 

praw. Na podstawie porozumienia starosty i marszałka wspólne jest utrzymanie letnie i zimowe tych 

dróg, np. odśnieżanie, koszenie traw, znaki i drobne remonty nie wynikające z zadań inwestycyjnych. 

Droga wojewódzka 794 na ul. Kościuszki należy do zadań marszałka województwa śląskiego. Na 

wiosnę będą wykonane studzienki kanalizacji burzowej, bo to jest zadanie własne administratora, a 

zadania studzienki kanalizacji sanitarnej należą do zadań własnych gminy. I te zadania zostaną 

wykonane na wiosnę. Wystąpiliśmy z wnioskiem o chodnik od ul. Łąkowej do ul. Górnej i chodnik, 

który oczyszczony został na ul. Armii Krajowej. Koszt chodnika to około pół mln zł. Od września do 

dnia dzisiejszego nie mamy oficjalnej odpowiedzi. Pan Henryk Kasiura serdecznie podziękował Panu 

Burmistrzowi za współpracę, w tym trudnym 2020 roku, życząc wszystkim obecnym dużo zdrowia.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Panu Henrykowi Kasiurze, informując że radni będą 

chcieli zadać pytania. Pani Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy ze względów technicznych.  

 

Po przerwie stan radnych 15. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu radnemu Leszkowi Pokorskiemu. 

Radny Leszek Pokorski powiedział Panu Henrykowi Kasiurze, że on upomina się o drogę na ul. 

Kościuszki. Radny Pokorski powiedział, że widział jak ta droga była robiona, ten teren jest terenem 

zalewowym. Radny nie odpuści, ponieważ usterki na wierzchu są skutkiem tego, co pod spodem. 

Radny pamięta, kto, gdzie i kiedy wykonywał te prace. Dlaczego na odcinku od nr 1 do ul. 

Południowej nie została położona geowłóknina, a tam dalej została ona położona przez tę samą firmę. 

Wszystkie dreny ustawiane zostały byle jak, nie przez fachowców tylko przez ludzi z Koniecpola. Są 

popękane rury naprzeciw posesji nr 46, bo samochody z tłuczniem je poniszczyły. Kto jest za to 

winny, radny czy firma, która to wykonywała.  

Pan Henryk Kasiura powiedział już, że droga wojewódzka należy do jurysdykcji urzędu 

marszałkowskiego w Katowicach. Pan Henryk Kasiura kazał radnemu Leszkowi Pokorskiemu 

skierować petycję do urzędu marszałkowskiego. Mówiąc o kręgach to wykonawcą był Urząd Miasta i 

Gminy w Koniecpolu, czyli kanalizacji sanitarnej. Pan Kasiura podkreślił, że od początku nie był ani 

radnym Rady Miejskiej, ani radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i nie jest adresatem pytania 

pana radnego Leszka Pokorskiego. Te pytania są do tych adresatów: zarząd dróg wojewódzkich i 

spadkobierca urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. Nie można brać odpowiedzialności za zadania 

wykonane 10 lat wstecz.  

Radny Leszek Pokorski chce, żeby Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu wsparł radnego w tych 

działaniach. Radny nie ma pretensji do radnego powiatu, ale liczy na wsparcie powiatu. 

Pan Henryk Kasiura powiedział, że już 15 lat chodzi za realizacją drogi 786. 

Radny Leszek Pokorski zadał pytanie, co mam teraz zrobić, jak mi się dom trzęsie. 

Pan Henryk Kasiura kazał skierować skargę do zarządu dróg wojewódzkich. 

Radny Leszek Pokorski powiedział, że tam są dwie najgorsze studzienki. Zwrócił się o pomoc. 

Pan Henryk Kasiura powiedział, że te problemy na ul. Kościuszki są adresatem zarządu dróg 

wojewódzkich w Katowicach. Na zlecenie zarządu dróg wojewódzkich wykonamy te studzienki 

kanału burzowego. Ws. kanału sanitarnego urząd podejmie decyzję w tej sprawie.  

Radny Zbigniew Domoradzki powiedział, że rozumie radnego Pokorskiego, bo obciążenie i ruch na 

tej drodze wpływa na przyległe zabudowania. Radny zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie chodników 
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przy ul. Żeromskiego, jako drogi powiatowej. Chodniki są zarośnięte od nr 114 dalej w stronę tzw. 

„Kutów”. 

Pan Henryk Kasiura powiedział, że zostanie to zrobione, mimo że jest ustawa o utrzymaniu przy danej 

posesji. Wykonamy w najbliższym czasie zamiatanie przy krawężniku.  

Radny Zbigniew Domoradzki dodał, że chodzi o te odcinki, gdzie nikt nie mieszka. Uwaga na 

przyszłość, żeby nie robić chodników z kostki tylko asfaltowe, gdzie jest mały ruch. 

Pan Henryk Kasiura jest osobiście zwolennikiem na wsi pobocza utwardzonego masą bitumiczną. 

Tam, gdzie ktoś mieszka, to raczej jest to zadbane. 

Radny Andrzej Kozak zgłaszał sprawę do oznakowania zakrętów do Kuźnicy Grodziskiej, dziękując 

że częściowo zostało to wykonane. Przyjechał przedstawiciel zarządu dróg i radny poprosił o 

oznakowanie dwóch pozostałych. Został oznakowany pierwszy zakręt na Kuźnicy Grodziskiej, ale 

jeszcze pozostały dwa zakręty przy Oblasach. Radny wskazywał na duże niebezpieczeństwo tych 

zakrętów. 

Pan Henryk Kasiura powiedział, że sprawa była analizowana, ale jeszcze to sprawdzi. 

Radny Leszek Pokorski zapytał, dlaczego jego interpelacje zostały przekazane do powiatu. Kto 

wyczyści rów odpływowy z ul. Kościuszki?  

Pan Henryk Kasiura sprawdzi, jeżeli chodzi o ten rów i nie udzieli informacji na dzisiejszej sesji. 

Radny Leszek Pokorski poprosił o dopilnowanie tego. Mieszkańcy z ul. Borki prosili radnego o to, bo 

jest to zagrożenie pożarowe. Jest tam trzcina dwumetrowa. Nie oglądajmy się kto to zrobi i chrońmy 

bezpieczeństwo ludzi. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję i teraz przechodzimy do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej. 

Skarbnik Monika Starczewska – tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała szczegółowe informacje 

zostały omówione na posiedzeniu komisji. Dochody budżetu 2020 r. wzrastają o kwotę 373 tys. 998,94 

zł, dochody bieżące maleją o 165 tys. 176,74 zł, dochody majątkowe wzrastają o kwotę 539 tys. 175,68 

zł. Wydatki zmniejszamy o kwotę 454 tys. 354,64 zł, w tym bieżące o 233 tys. 213, 57 zł. Wydatki 

majątkowe o 221 tys. 132,07 zł. W związku z tymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 828 

tys. 344,58 zł, a tym samym zmniejszamy zaangażowanie wolnych środków do przychodu w roku 2020 

o tę samą kwotę. Zmiana w WPF na rok 2021, zmniejszono dochody ogółem o kwotę 682 tys. 635,84 zł. 

Zwiększono plan wydatków o kwotę 102 tys. 328, 34 zł. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Pani Skarbnik. 

Przystąpiono do głosowania.  

- Uchwała Nr XXXI/258/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 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 XXXI/259/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 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 
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Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXI/260/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że radni do 15 listopada otrzymali wszelkie założenia 

do budżetu i WPF, omówiono szczegółowo na komisji, naniesiono drobne autopoprawki. Mamy 

pozytywną opinię z RIO. Przewodnicząca poprosiła do mównicy Przewodniczącego Komisji 

Finansów, radnego Dariusza Świerczyna. 

Przewodniczący Komisji Finansów odczytał pozytywną opinię RIO z dnia 14 grudnia 2020 r., 

następnie radny Dariusz Świerczyna poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie autopoprawek w 

budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska dodała, że wszystkie autopoprawki były omówione na komisji. Drobna 

zmiana to przesunięcie w wydatkach inwestycyjnych kwoty 100 tys. zł. 

W uchwale budżetowej na 2021 rok zmniejszono dochody roku 2021 o kwotę 682 tys.635,84 zł, w 

tym zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania współfinansowane środkami unijnymi o 

68 tys. 871,39 zł., i zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania współfinasowane 

środkami unijnymi o kwotę 784 tys. 964,18 zł. Zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży 

majątku o kwotę 33 tys. 456, 95 zł. Wydatki wzrastają o kwotę 102 tys. 328,34, w tym majątkowe 67 

tys. 532,91 zł i bieżące o 34 tys. 795,43 zł. Te zmiany mają związek ze zmianami wniosków o 

dofinasowanie, a także z tym że kwota 784 tys. 964,18 zł dochody ze środków unijnych wpłynęły nam 

niespodziewanie w grudniu tego roku. 

Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą 42 mln 945 tys. 761,75 zł, w tym bieżące 42 mln 

165 tys. 916,18 zł , dochody majątkowe 779 tys. 845,57 zł. Wydatki ogółem 49 mln 27 tys. 203,41 zł, 

w tym bieżące 40 mln 684 tys. 434,22 zł, majątkowe 832, 769,19 zł. Głównym źródłem dochodów są 

dochody z tytułu podatków i opłat, subwencja oraz dotacje na realizację zadań w dziale rodzina, a 

także dotacje ze środków Unii Europejskiej na dofinasowanie zadań inwestycyjnych. Główne kierunki 

wydatkowania to oświata i wychowanie prawie 29%, wypłata świadczeń w ramach działu rodzina  

27%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15%. Wydatki inwestycyjne to wodociągi i 

kanalizacja około 4,5 mln, inwestycje drogowe 2,3 mln, inwestycje oświatowe  600 tys. zł, środki  

przeznaczone na zakup samochodu bojowego strażackiego 250 tys. zł. Wydatki na oświetlenie 90 tys. 

zł, środki przeznaczone na zakup gruntów 100 tys. zł. Wydatki z tytułu funduszu sołeckiego to ponad 

226 tys. zł. W budżecie przewidziana jest rezerwa w wysokości 410 tys. zł, z czego 210 tys. zł jest to 

rezerwa ogólna oraz 200 tys. zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.  
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, czy do projektu budżetu ktoś chciałby się odnieść?  

Przewodniczący Komisji Finansów Dariusz Świerczyna dodał, że posiedzenie komisji odbyło się 17 

grudnia br. i odczytał protokół ws. pozytywnej opinii projektu WPF i budżetu na nowy rok. 

Radny Zbigniew Domoradzki – jest tu optymistyczne założenie, że z Pitów mieszkańców dostaniemy 

o 2 mln więcej, czyli 40% z naszych Pitów mieszkańców. Dostaniem o 2 mln więcej niż w 

poprzednim roku, czyli 9 mln. Jak wyliczyliśmy na komisji do powiatu wpłacimy z naszych Pitów 

10%, czyli 2 mln zł. Jest przykra sprawa z oświatą, bo subwencji oświatowej mamy niecałe 6 mln, a 

oświata będzie nas kosztowała prawie 14 mln zł w tym roku. Pytanie jakie: czyli dopłacamy ponad 8 

mln do oświaty. Majątkowych tylko 600 tys. zł zaplanowanych. Czy wiemy coś czy ta subwencja 

wzrośnie, czy mamy jakieś plany. Nauczyciele dostają podwyżki, a nasza subwencja jest identyczna ja 

w poprzednim roku. Czy dostaniemy większą subwencję? Burmistrz nic nie powiedział o funduszu 

inwestycji lokalnych , nie dostaliśmy z tego funduszu środków, czyli wodociągu na Wąsosz nie 

będzie, a brakuje 3 mln zł. Czy są szanse, że dostaniemy te środki. Jest budżet, zaraz będą poprawki, 

trzeba się nad tym zastanowić. Jest to przykre, dziękuję. 

Skarbnik Monika Starczewska – jeżeli chodzi o rządowy fundusz inwestycji lokalnych w 2020 

wpłynęło 1 mln 478 tys. 572 zł i tak kwota nie została wydatkowana i jest przewidziana w wydatkach 

inwestycyjnych roku 2021 na budowę kanalizacji w dzielnicy Magdasz. Wnioski zostały złożone w 

trzecim kolejnym naborze i czekamy na odpowiedź. Jeżeli chodzi o oświatę to wiemy, że nie pierwszy 

raz dokładamy środki na oświatę i jest to ok. 50%. O ostatecznej kwocie subwencji dowiemy się w 

marcu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Panie radny mówiłem nie o inwestycjach lokalnych. Dofinasowanie z 

funduszu od Premiera to były niskie kwoty, to chyba 6 gmin w powiecie dostały te środki. 

Rozmawialiśmy o wodociągu w Wąsoszu, ale jest to kwota 12 mln zł. Staramy się o te środki. Jeżeli 

nie będzie tych pieniędzy to musimy wspólnie zastanowić się jak wykonać te wodociągi. Złożone 

zostały trzy wnioski o dofinansowanie zgodnie z decyzją Premiera. Na najbliższej sesji będziemy 

mogli coś więcej powiedzieć. W sprawie subwencji to każda gmina dopłaca do edukacji.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, na naszej stronie internetowej pojawiły się życzenia od 

bardzo wielu ważnych osób, w Gazecie Koniecpolskiej widzimy spotkania Pana Burmistrza z 

wieloma ważnymi w kraju osobami i liczymy na to, że skoro nam wszyscy dobrze życzą to również 

pomogą Koniecpolowi i będziemy mogli skorzystać z pieniędzy cowidowych.  

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 
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Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXI/261/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz złożyła gratulacje Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik.  

Burmistrz Ryszard Suliga złożył podziękowania Pani Skarbnik, Przewodniczącemu Komisji 

Finansów, wszystkim przewodniczącym i radnym oraz Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Żebyśmy nigdy nie wpadli w taką dziurę budżetową jak kiedyś. Pan Burmistrz podziękował 

za odpowiedzialność i wielki wkład pracy w utrzymaniu stabilizacji finansowej.  

Pan Henryk Kasiura także złożył gratulacje Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik oraz Radzie 

Miejskiej w Koniecpolu za uchwalenie budżetu na 2021 rok. 

Radny Leszek Pokorski serdecznie podziękował radnemu powiatu, życząc radosnych świąt. 

Zwrócił się o pomoc ws. naprawy tych dwóch studzienek.  

Pan Henryk Kasiura odpowiedział już radnemu Pokorskiemu, kto jest adresatem tych 

wniosków. Jeżeli chodzi o te studzienki, zrobimy je w najbliższym możliwym terminie. 

 

- Uchwała Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXI/263/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2021 rok. 

 Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXI/264/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2021 rok. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 

Przestrzennego na 2021 rok. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

 Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r . w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym dwóch pomieszczeń biurowych o 

powierzchni 31 m², zlokalizowanych na 4 piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Czy 

ktoś z radnych życzy sobie, aby odczytać? 

Radny Leszek Pokorski zgłosił, żeby odczytać odpowiedź na jego interpelacje. 
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Burmistrz Ryszard Suliga zwrócił się do radnego Leszka Pokorskiego  z informacją, że Pan 

Henryk Kasiura ws. wyczyszczenia rowu sprawdzi czy odpowiada za to zarząd wojewódzki czy 

powiatowy. 

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. 

Odpowiedź:  

„W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że Gmina Koniecpol w ubiegłym roku 

zwracała się do Likwidatora KZPP „Koniecpol” Spółka Akcyjna w Likwidacji o usunięcie 

słupów oświetleniowych z ulicy Ogrodowej w Koniecpolu. Ponownie Gmina Koniecpol po 

ustaleniu prawnego opiekuna wystąpi o demontaż starej linii oświetleniowej w ulicy 

Ogrodowej wraz z nieczynnymi latarniami. W załączeniu przesyłam dotychczasową 

korespondencje w tej sprawie”. 

 

 

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.  

Odpowiedź:  

„W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że z uwagi na odprowadzanie wód 

deszczowych z drogi wojewódzkiej - ulicy Kościuszki w Koniecpolu do powyższego rowu, 

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w 

Częstochowie o oczyszczenie wnioskowanego przez Pana rowu”. 

 

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.  

 

Odpowiedź: 

„W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu na przedłużeniu ul. 

Południowej w kierunku Wąsosza uprzejmie informuje, że interpelacja Pana została przesłana 

do Przewodniczącego Komisji Finansów Budżetu Inicjatyw Gospodarczych i Ładu 
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Przestrzennego Rady Miejskiej celem zaopiniowania. Nadmieniam, że obecnie obowiązuje 

tam ograniczenie prędkości do 30km/godz. Jednocześnie informuję, że egzekwowanie od 

kierowców przestrzegania ruchu drogowego zgodnie z art.129 pkt.1 Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997r Nr 98 poz.602 z późn. zm), należy 

do zadań policji.”  

 

 

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. 

 

Odpowiedź: 

„W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że bezzasadnym jest montowanie obecnie na 

zimę wnioskowanej przez Pana ławki. Gmina Koniecpol po okresie zimowym zleci zakup i 

montaż ławki na działce nr 1283 w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i Włoszczowskiej w 

Koniecpolu, by mieszkańcy mogli z niej korzystać.” 

 

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.  

 

Odpowiedź:  

 

„Odpowiadając na interpelację Pana z dnia 24.11.2020 r. niniejszym wyjaśniam, że ulice: 

Żeromskiego i Włoszczowska w Koniecpolu są drogami powiatowymi administrowanymi i 

utrzymywanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. 

W związku z tym, interpelację Pana przekażemy do PZD  z prośbą o przebudowanie 

odprowadzenia wód deszczowych z tego skrzyżowania w taki sposób aby nie powstawało 

rozlewisko po opadach atmosferycznych.” 

 

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.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że Gmina posiada 

w swoim zasobie przeszło 6 tys. nieruchomości. W tej liczbie zawierają się zarówno działki 

ewidencyjne stanowiące pasy drogowe, działki rolne oraz działki budowlane. Wykonanie 

inwentaryzacji, czyli identyfikacja konkretnej nieruchomości w jej fizycznej lokalizacji wiąże 

się z odszukaniem jej przez upoważnionego pracownika lub pracowników. W dużej części 

przypadków, mamy do czynienia z działkami rolnymi o małej powierzchni, nieregularnym 
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kształcie oraz brakiem oznaczonych granic w terenie. Często są to działki nie użytkowane lub 

jednolicie z sąsiednimi działkami porośnięte roślinnością w postaci dzikich traw, samosiejek 

drzew liściastych i iglastym itp. Jak zatem wynika z powyższego niemożliwe jest wykonanie 

inwentaryzacji na zasadzie weryfikacji przybliżonej, np. planując objazd samochodem po 

nieruchomościach. Do prawidłowego zidentyfikowania działki, zasadnym byłoby chociaż 

przybliżone określenie położenia działek. Wymaga to posiadania odpowiednich urządzeń 

pomiarowych, kompetencji, danych geodezyjnych. Warto również wspomnieć o nakładzie 

czasowym i finansowym koniecznym do przeprowadzenia pełnej weryfikacji zasobu 

nieruchomości. Czas który należy poświęcić aby zrealizować wnioskowany pomysł należy 

określić jako kilkanaście miesięcy, nie wspominając o kosztach paliwa które należy zakupić 

aby objechać nieruchomości zlokalizowane na niemałym a doskonale Panu znanym terenie 

Miasta i Gminy Koniecpol. Wątpliwym jest zasadność ponoszenia takich nakładów 

finansowych oraz czasowych w obliczu faktu że, nawet w przypadku doprowadzenia do 

pełnej inwentaryzacji na określony dzień, następnego dnia, mogą nastąpić nowe zdarzenia 

których nie można przewidzieć. Urząd Miasta i Gminy realizuje gospodarkę 

nieruchomościami poprzez ich dzierżawę, rozpatrując wpływające wnioski o  dzierżawę 

gruntów rolnych od okolicznych rolników. Dzierżawiąc grunt wnoszą oni do budżetu czynsz 

dzierżawny oraz opłacają podatek od nieruchomości podlegających dzierżawie. Wszelkie 

otrzymane zgłoszenia o składowiskach odpadów są zgłaszane na Policję, która prowadzi 

postępowania w kierunku ustalenia i ukarania sprawców nielegalnych składowisk odpadów. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że jeszcze Wojciech Skrobich dostał uzupełnienie do 

wcześniejszej już interpelacji ze stycznia 2020 roku o tym, że Gmina Koniecpol informuje, że 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismem nr DCIN.7024.206.2019.JU z dnia 

25.11.2020 r. poinformował tutejszy organ o wynikach kontroli  firmy ARW Baltic Sp. z o.o. w 

Koniecpolu ul. Szkolna 58.  

Radny Zbigniew Domoradzki odniósł się do interpelacji ws. inwentaryzacji nieruchomości, gdzie 

otrzymał długą odpowiedź, że tych działek jest 6 tys. i że nic się nie da zrobić. Proszę o 

odpowiedź, że stopniowo czy sukcesywnie można się tym zająć. Można powołać komisję, a 

protokół skierować do radnych w celu zaopiniowania. Radni też mogą pomóc.  

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział radnemu, że bajkami się nie zajmujemy tylko 

rzeczywistością. Jesteśmy po kontroli i inwentaryzacja jest prowadzona. Dużym problemem jest 

regulacja stanów prawnych tych nieruchomości. Nie jest możliwe wykonanie zaległości z 

kilkudziesięciu lat w ciągu roku. Sukcesywnie jest robione, jeżeli nie ma spadkobierców czy jest 

to wspólnota to trudno jest wyprostować.  

Radny Leszek Pokorski – dziękuję radnemu Domoradzkiemu za przedstawienie problemu. Razem 

nam chodzi o działkę w Radoszewnicy. To nie my powinniśmy sprawdzać, jaki jest stan 

techniczny działki przed sprzedażą i wnioskować na komisji. Zapewniał mnie Pan, że temat został 

przekazany Dyrektorowi, a nie byłem na komisji. Będzie przeprowadzone śledztwo i będzie 

działka do sprzedaży. Okazuje się, że w dalszym ciągu jest ogłoszony na Internecie przetarg. My, 

radni chcemy żeby ta działka była sprzedana za jak największą kwotę.  

Burmistrz Ryszard Suliga zwrócił się do radnego Pokorskiego, że nie rozumie radny co to jest 

regulacja stanów prawnych. Ws. tej działki dzwonił Pan do mnie i Dyrektor Gwidon Jelonek zajął 

się sprawą, bo zgłoszono to na Policję. Jeżeli widzimy coś niedobrego to zgłaszamy.  

Radny Dariusz Świerczyna odniósł się do wcześniejszych interpelacji, że komisja przychyliła się 

na spotkaniu do ograniczenia prędkości, ale nie wiemy czy progi zwalniające to jest dobry 

pomysł, być może inne rozwiązania mogą wprowadzić bezpieczeństwo na zakręcie w stronę 

Wąsosza.  
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że jeżeli będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Różanej 

i ul. Ogrodowa będzie remontowana, to wtedy będzie brane pod uwagę ograniczenie prędkości na 

ul. Różanej.  

Radny Dariusz Świerczyna dodał odnośnie interpelacji radnego W. Skrobicha odnośnie ul. 

Różanej. Nie wydaliśmy tu pozytywnej opinii, co do progu zwalniającego na ul. Różanej, bo ten 

odcinek nie jest zbyt długi.  

 

Ad. 8 Interpelacje radnych. 

 

Radny Leszek Pluta złożył interpelację w następującej sprawie: „W ostatnim czasie 

uruchomione zostały kolejne punkty handlowe przy ul. Armii Krajowej. W naturalny sposób 

wpłynęło to na wzrost natężenia ruchu pieszego i samochodowego w tym rejonie. Tymczasem 

stan drogi wojewódzkiej nr 786 na tym odcinku pozostawia wiele do życzenia. Jako działanie 

prewencyjne, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze, proszę o uruchomienie 

całego oświetlenia przy tej ulicy, w czasie od zmierzchu do godz. 23.00, na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Chrząstowską do skrzyżowania z ul. Górną (przystanek autobusowy i 

dojście do dworca kolejowego) 

Obecnie wzdłuż wymienionego wyżej odcinka drogi świeci się co druga lampa 

(oszczędności). Proszę o poprawę jakości oświetlenia ze względu na rosnący ruch pieszych i 

samochodów, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.” 

 

 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz wnioskowała o oświetlenie na ul. Robotniczej w związku z 

włączeniem oświetlenia świątecznego. Na odcinku od Marionu do szkoły oświetlenie wczoraj 

się wyłączyło. Jak działa oświetlenie świąteczne to gaśnie uliczne i na odwrót. Czy to jest 

jakiś problem?  

Sekretarz Sebastian Musiał powiedział, że nie ma szczegółowych informacji jaka jest 

przyczyna. Za każdym razem jest zgłoszenie do Tauronu, że te lampy nie świecą. Jest to jedna 

linia połączona z ul. Szkolną, tylko ten odcinek od restauracji do szkoły jest wyłączony. Te 

lampy gasną tez, kiedy oświetlenia świątecznego nie ma. Jest to większy problem techniczny, 

ale ze strony Tauronu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz to poczekamy na interwencję Tauronu, oby problem został 

usunięty. Przewodnicząca złożyła drugi ustny wniosek ws. wydania świątecznego „Gazety 

Koniecpolskiej”, że wydanie jest napisane drobnym drukiem, a gazetę czytają przede 

wszystkim osoby starsze.  

Radny Leszek Pokorski przypomniał o zmianie oświetlenia na ul. Kościuszki i wykonania 

telefonu do Tauronu w tej sprawie.  

Sekretarz Sebastian Musiał odniósł się do prośby radnego L. Pokorskiego, że zgłosić awarię 

oświetlenia może zgłosić każdy na infolinię Tauronu. Temat ul. Kościuszki już został 

omówiony i regulujemy tę sprawę, żeby lampy się świeciły tak, jak powinny czyli co druga. 

Temat z chodnikiem też jest poruszony i jest w trakcie realizacji.  

Radna Sylwia Swojnóg zapytała, czy jest odpowiedź ws. możliwości utworzenia przystanku 

w Starym Koniecpolu? 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – nie mamy odpowiedzi. 

Radny Zbigniew Lamch podziękował za zrealizowane inwestycje w Luborczy. Z funduszu 

sołeckiego został wyremontowany dach na remizie, pozyskano auto ciężarowe dla OSP 

Luborcza, budowa garażu i modernizacja drogi ul. Leśnej w Luborczy.  

Radna Krystyna Dąbrowska już cieszyła się, że ma projekt na ul. Borkową w Radoszewnicy i 

dowiedziała się że ten projekt jest nieaktualny. Czy ten projekt będzie wykonany jeszcze? 
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Może podzielmy to na kilka etapów. Od 2016 r. jako sołtys i przewodnicząca stowarzyszenia 

radna próbowała załatwić komunalizację działki, na której mogłaby wykonywać różne 

inwestycje z funduszu sołeckiego. I w dalszym ciągu komunalizacja tej działki jest 

niezałatwiona, bo sprawa leży w Katowicach. I możliwe, że następny fundusz sołecki 

przepadnie, bo nie będzie gdzie go zainwestować. A pieniądze przeznaczone będą na drogi.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że drogi to jest zupełnie inna pula pieniędzy. Nie 

znamy sytuacji ul. Borkowej z przedłużeniem do szkoły w Łysinach w ul. Zieloną. Tam w 

planie też był wodociąg.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek zwrócił się do radnej K. Dąbrowskiej, mówiąc że projekt 

mamy na tę drogę zrobiony i nie wyrzuciliśmy go do kosza. Kosztorys wyszedł na 3,5 mln zł, 

a nie są to małe pieniądze. Będziemy szukali dalej pieniędzy na tę drogę. Liczymy na 

pozyskanie zewnętrznych środków. Regulacja stanu prawnego jest rzeczywiście trudna. 

Radna Krystyna Dąbrowska – dziękuję za wypowiedź. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że jeżeli był budowany wodociąg to zasilanie było z 

jednego ujęcia. Teraz sieć wodociągowa musi być zamknięta, np. Stary Koniecpol złączony z 

Koniecpolem.  

Radny Andrzej Kozak – proszę o odpowiedź Panie Dyrektorze, czy ten odcinek drogi od 

Załęża w kierunku Okołowic był poruszany? Muszę tłumaczyć się mieszkańcom. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – kończymy ten rok i go rozliczamy, będziemy chcieli to 

zrobić w przyszłym roku. Temat jest otwarty.  

 

Ad. 9 Sprawy różne. 

Burmistrz Ryszard Suliga złożył najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia. Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz w imieniu własnym i 

Rady Miejskiej. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek w imieniu własnym i starosty częstochowskiego również 

przekazał życzenia świąteczne. Życzenia złożyła też Edyta Wierzbińska. 

 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia 

XXXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 13:00 do 16:07. 


