
Protokół Nr XXXII/2021 

XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 11 lutego 2021 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –15 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz.  

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

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

Skarbnik Monikę Starczewską, Mecenasa Michała Ladę, radnych, pracowników urzędu oraz 

sołtysów. 

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 oddała głos Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze. 

Burmistrz Ryszard Suliga złożył ustny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Aleksandrów. 

Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 8 lutego 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu wpłynęła 

rezygnacja Sołtysa Aleksandrowa z pełnionej funkcji. W związku z czym według zapisu w statucie 

sołectwa Aleksandrów,  Rada Miejska w ciągu miesiąca zarządza wybory uzupełniające. Dlatego, że 

w dniu dzisiejszym są obrady sesji wnioskuje się o wprowadzenie takiego projektu uchwały. 

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). 

 

 

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: XXXI. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 

21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol 

na lata 2021-2031. 

2)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok. 

3) 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. 
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4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie podjęcia przez Gminę Koniecpol 

działalności w zakresie telekomunikacji. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/266/2020 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 roku 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. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2021 rok. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021 rok. 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 

na sołtysa sołectwa Aleksandrów. 
6. Wystąpienia zaproszonych gości. 
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XXXII 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 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzedniej sesji: XXXI. 
Brak uwag do protokołu z ostatniej sesji. 

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 

21.12.2020 do 11.02.2021 roku. 

(zał. do protokołu). 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła w skrócie zmiany w budżecie. Poniższa szczegółowa 

informacja została przekazana radnym drogą e-mail: 

Plan dochodów roku 2021 ulega zwiększeniu o kwotę 54.899,00 zł, w wyniku: 
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1. zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie pn. "Zagospodarowanie 

terenu wokół zbiornika wodnego dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie 

infrastruktury turystycznej - budowa altany" o kwotę 17.999,00 zł ( w tym: 15.299,15 zł to środki z 

UE) – wydatki na to zadanie zostały przewidziane w budżecie już na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie. 

2. zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. o kwotę 12.401,00 zł 

3. W związku z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

wprowadzającą,  od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Z tytułu 

niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z powyższym należy wyzerować plan 

dochodów z tytułu opłaty targowej (-10.000,00 zł) a zwiększyć plan dochodów z tytułu 

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (+34.499,00 zł – zgodnie z 

wysokością zrealizowanych dochodów z opłaty targowej w roku 2019) 

Plan wydatków roku 2021 ulega zwiększeniu o kwotę 54.899,00 zł, w wyniku: 

1.  zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych 

w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1” o kwotę 36,86 zł (jest to kwota odsetek, 

która urosła od otrzymanych środków w roku 2020, którą zgodnie z przepisami należy wydać na 

realizację zadania). Jednocześnie zmniejszamy plan wydatków roku 2021 na to zadanie o kwotę 

290.113,00 zł i o tę samą kwotę zwiększamy wydatki roku 2022. Reasumując w budżecie 2021 r. w 

rozdziale 90001 - 290.076,14 zł , w WPF w 2022 +290.113,00 zł (zmiana przedsięwzięcia w WPF 

oraz zmiana załącznika dotyczącego wydatków finansowanych środkami RFIL)  

2. zwiększamy plan wydatków w rozdziale 50095 o kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z 

administrowaniem targowiska (do tej pory MPK otrzymywało 20% opłaty targowej, ponieważ 

obecnie opłata ta nie jest zbierana należy podpisać umowę z MPK na utrzymanie porządku i 

administrowanie placem targowym) 

3. zwiększamy plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 293.112,00 zł (w tym: 193.112,00 zł na 

zakup usług – wykonanie operatów szacunkowych i innych związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami oraz 100.000,00 zł na zakup nieruchomości) 

4. zwiększamy plan wydatków w rozdziale 71095 o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie lokalnego 

programu rewitalizacji 

5.  zwiększamy plan wydatków w rozdziale 75056 o kwotę 12.401,00 zł na wydatki związane z 

realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 

6. zwiększamy plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 18.462,14 zł na wydatki związane z 

realizacją programu ochrony zwierząt (wyłapywanie bezdomnych psów, opieka weterynaryjna) i 

zakupem innych usług np. przeglądy techniczne. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Pani Skarbnik  
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Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie pani Skarbnik, wypowiedź nie została zarejestrowana  

i zapisana, ponieważ nie była udzielona do mikrofonu. 

Skarbnik Monika Starczewska odpowiedziała, że jest to związane z gospodarką nieruchomościami i 

nie ma konkretnie sprecyzowanego celu. W tym rozdziale potrzeby są duże. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że jeszcze bardzo dużo dróg ma nieuregulowany stan prawny lub 

przebiegają one w innym miejscu. Natomiast, jeżeli droga biegnie przez prywatną posesję to musimy 

dać odszkodowanie. Burmistrz nie ma takiego prawa, by sam zadecydował na wydanie złotówki na 

zakup tego terenu. Każda uchwała na zakup czy odszkodowanie jest skierowana na komisję. 

Radny Zbigniew Domoradzki zadał kolejne pytanie bez mikrofonu. Wypowiedź nie została 

zarejestrowana i zapisana. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz udzieliła głosu Panu Sekretarzowi ws. programu rewitalizacji. 

Sekretarz Sebastian Musiał powiedział, że program rewitalizacji był podjęty uchwałą w roku 2016  

i spora część zadań została realizowana i nadal jest. Realizowany program rewitalizacji nie obejmuje 

wszystkich terenów, które należałoby objąć rewitalizacją m.in. teren pałacu i teren byłego zakładu 

KZPP. Chcemy ten program zaktualizować, aby była możliwość pozyskania nowych środków.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję. 

Przystąpiono do głosowania.  

- Uchwała Nr XXXII/269/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2021 rok. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXII/271/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w 

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

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że uchwała była już podejmowana. Uchwała pozostaje w 

tym samym brzmieniu, i dodany był załącznik graficzny, zabrakło załącznika zapisanego w wersji 

elektronicznej.  

Przystąpiono do głosowania. 

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

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

podjęcia przez Gminę Koniecpol działalności w zakresie telekomunikacji. 

Przewodnicząca oddała głos Sekretarzowi Gminy. 

Sekretarz Sebastian Musiał wyjaśnił, że gmina Koniecpol należy do stowarzyszenia E-Region, które 

skupia 33 jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. W ramach projektu 

wybudowana została sieć szerokopasmowa z dostępem do Internetu. Sieć jest pod zarządem tego 

stowarzyszenia. Żeby ona mogła w pełni działać potrzeby jest operator. Próby znalezienia operatora 

zakończyły się niepowodzeniem. Wystąpiono do Unii Europejskiej o możliwość bycia operatorem 

tymczasowym. Zgoda została wydana i żeby tym operatorem się stać gmina musi być wpisana do 

rejestru Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest to zadanie własne. Aby sieć działała i mogła 

zapewnić dostęp dla firm, konieczne jest podjęcie tej uchwały. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zadała pytanie, jakie koszty tej inwestycji? 

Sekretarz Sebastian Musiał odpowiedział, że koszty już zostały poniesione, kiedy realizowany był 

projekt budowy tej sieci.  

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Miasta i Gminy Koniecpol w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXII/274/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 grudnia 2020 roku 

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. 
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 Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 

2021 rok. 

 Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXII/277/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXII/278/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Aleksandrów. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 
Ad. 6 Wystąpienia zaproszonych gości. 
Nie było zaproszonych gości. 
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Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała, że radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje. 

Radny Rafał Chojnacki złożył interpelację ws. wymiany luster drogowych, które zostały zniszczone 

(zdewastowane) na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów z ulicą Kilińskiego oraz uzupełnienie znaków  

w oświetleniu ulicznym ulicy Rynek oraz ulicy Chrząstowskiej. 

Odpowiedź:  

„W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Gmina zleciła zakup i montaż nowych luster 

drogowych w miejsce zniszczonych na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i Kilińskiego przez nieznanych 

sprawców. Równocześnie informuję, że firma TAURON w ramach obowiązującej umowy ma 

uruchomić nieświecące oprawy drogowe świetlenia ulicznego w ulicy Rynek i Chrząstowskiej  

w Koniecpolu.” 

 

Radny Andrzej Kozak złożył pierwszą interpelację ws. wykonania oświetlenia w miejscowości 

Kuźnica Grodziska przy ul. Łąkowej.  W imieniu mieszkańców domów położonych przy ul. Łąkowej 

w Kuźnicy Grodziskiej przy drodze gminnej zwracam się z prośbą o montaż oświetlenia (lamp ) na 

linii  energetycznej. Brak oświetlenia jest szczególnie uciążliwy wieczorami , a zwłaszcza w sezonie 

zimowym  w czasie deszczu i mgieł oraz, gdy dzień jest krótki. Przy drodze powstają nowe domy , 

przybywa mieszkańców i montaż oświetlenia w znaczący sposób wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa  (szczególnie dzieci powracających w godzinach popołudniowych ze szkoły) oraz 

poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej. Ponadto montaż oświetlenia zmniejszy ryzyko 

kradzieży i włamań.  

W trosce  o dobro mieszkańców  proszę o nadanie biegu sprawie.  

 

Odpowiedź:  

„W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 2.02.2021 r. Gmina Koniecpol informuje, że  

w najbliższym czasie dokona wyceny budowy oświetlenia w ulicy Łąkowej w Kuźnicy Grodziskiej. 

Na podstawie wyceny po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy 

podjęta zostanie decyzja o ewentualnej dobudowie powyższego oświetlenia.” 

 

Druga interpelacja radnego Andrzeja Kozaka dotyczyła modernizacji drogi przy ul. Łąkowej  

w miejscowości Kuźnica Grodziska. 

Mieszkańcy wsi zwracają się z prośbą o  zmodernizowanie około 120m drogi przy ul. Łąkowej  

w Kuźnicy Grodziskiej. Uzasadniam, że powyższa droga obecnie jest w bardzo złym stanie, 

poruszanie się po niej  przez  użytkowników  jest bardzo uciążliwe. Ponadto chciałem zaznaczyć, że 

w/w droga prowadzi do rzeki Pilicy, gdzie znajduje się punkt czerpania wody dla straży pożarnej,  

jak i również łączy miejscowości położone za rzeką Pilicą. Modernizacja przedmiotowej drogi moim 

zdaniem  jest w pełni zasadna. 

 

Odpowiedź: 
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„W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 2.02.2021 r. Gmina Koniecpol informuje, że w 

najbliższym czasie dokona wyceny przebudowy wnioskowanej drogi na odcinku od ul. Centralnej do 

mostu na rzece Pilicy tj. na długości 300m. Po analizie kosztów i zabezpieczeniu środków 

finansowych, Gmina dokona ewentualnej przebudowy drogi.” 

Do Przewodniczącej Anety Chrzuszcz wpłynęło uzupełnienie interpelacji z dnia 27.11.2020 r. 

dotyczącej sprawdzenia możliwości zlikwidowania lamp wzdłuż ul. Ogrodowej w Koniecpolu.  

W załączeniu Przewodnicząca otrzymała kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego ws. 

ustanowienia likwidatora KZPP Koniecpol. Dopóki sąd nie powoła likwidatora, Gmina nie ma 

możliwości uzgodnienia likwidacji lamp oświetleniowych z ulicy Ogrodowej w Koniecpolu. Z uwagi 

na powstałe zagrożenie złamanego słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy posesji nr 12, 

Gmina Koniecpol zleci demontaż, by uniknąć zagrożenia. 

Radny Zbigniew Domoradzki otrzymał uzupełnienie do interpelacji z dnia 24.11.2020 r. ws. 

niewłaściwego odprowadzania wód deszczowych ze skrzyżowania ulic: Żeromskiego i 

Włoszczowskiej. W załączeniu radny otrzymał kserokopię pisma ze Starostwa Powiatowego w 

Częstochowie, które poinformowało, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych kierownik 

ODM nr 2 w Koniecpolu został zobowiązany do rozwiązania problemu powstania wnioskowanego 

rozlewiska. 

Ad. 8 Interpelacje radnych. 

 

Radny Wojciech Skrobich złożył interpelację w następującej sprawie: „Wystąpienie do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego o uporządkowanie pobocza ulicy Działkowej przy Kotłowni 

Miejskiej – wykonanie odpływu wody deszczowej z terenu kotłowni. Pobocze ul. Działkowej jest 

zniszczone przez ciężarowe samochody wjeżdżające na teren kotłowni. 

W czasie dużych opadów deszczu woda wypływa z terenu kotłowni i zalewa ul. Działkową i inne 

ulice. Jest to woda zanieczyszczona popiołem pochodzącym ze składowiska popiołu.  

Proszę również o wyjaśnienie, czemu teren kotłowni jest bazą sprzętu samochodowego (śmieciarki),  

a nie teren na ul. Zachodniej”. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że w tej drodze nie zostało wcześniej wykonane odwodnienie. Tak 

są poukładane w głąb ziemi instalacje, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości na ul. Działkowej 

wykonać odwodnienia.  Prezes MPK postara się rozwiązać ten problem i założyć jakieś odpływy. 

 

Radny Zbigniew Domoradzki interpelował: „Na wniosek mieszkańców ulicy Zielonej  

w Koniecpolu, proszę o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Włoszczowskiej z Zieloną. 

Drogi te łączą się pod ostrym kątem i wyjeżdżający z ulicy Zielonej, która jest drogą 

podporządkowaną, mają ograniczoną widoczność.” Uzasadniając, że chodzi o poprawę 

bezpieczeństwa drogowego. 

 Radny Zbigniew Domoradzki zwrócił się z prośbą, aby zamieszczane interpelacje na BIP były 

inaczej opisane w celu łatwiejszego odszukania, np. po nazwiskach czy pod datach. 

Burmistrz Ryszard Suliga ws. BIP poprosił Pana Informatyka o przedstawienie i wyjaśnienie 

zamieszczania informacji na tej stronie. W sprawie lustra Burmistrz powiedział, że rozmawiał z 

mieszkańcami ul. Zielonej. Skrzyżowanie tam jest niebezpieczne i w miarę możliwości będzie 

przebudowa w uzgodnieniu z powiatem. Pomyłką jest, aby na skrzyżowaniu był usytuowany 

krawężnik. Lustro zostanie zamontowane, ale po modernizacji tego skrzyżowania. 

 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Andrzej Kozak zapytał o boczną drogę od ul. Centralnej w Kuźnicy Grodziskiej, w związku  

z tym że dochodzi tam do sąsiedzkich konfliktów. Radny zapytał o status tej drogi, czy jest to droga 

gminna czy prywatna? Sprawa jest poważna i jakie widzimy rozwiązanie w tym temacie. 
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Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że sprawa jest delikatna. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Jak 

każdy idzie w innym kierunku, to jest ciężko cokolwiek wspólnie zrobić. Sprawy administracyjne 

niestety muszą potrwać. 

Radny Zbigniew Lamch odniósł się do remontu drogi 786 w Św. Annie. Do radnego zwrócili się 

mieszkańcy i firmy usługowe, że remont się przedłuża, a oni tracą na objazdach. Objazd odbywa się 

przez Zagacie do Podlesia. Część drogi jest nieoświetlona na Kozakowie. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że codziennie mamy telefony ws. tej remontowanej 

drogi. Umowa z wykonawcą została przedłużona do końca maja i kierowane pisma w tej sprawie 

skazane są na porażkę. Ws. Zagacia został zlecony kosztorys i chcemy w tym roku oświetlić te 

zakręty. 

Radny Wojciech Skrobich wyraził żal w imieniu swoim i mieszkańców, że w Koniecpolu nie było 

kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radny powiedział: „Żałuję, że Koniecpol 

okazał się tak prorządowy i pisowski”.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że po rozmowie z koleżankami, które w ubiegłym 

roku prowadziły sztab, w dobie pandemii trudno było spotkać się z młodzieżą i sprostać wszystkim 

obostrzeniom. Strach przed wirusem wszystkich prześladuje i to wyzwanie nie zostało podjęte. 

Każdy mógł włączyć się do orkiestry drogą internetowa, gdzie były organizowane różne aukcje. 

Radny Wojciech Skrobich dodał, że nie tylko szkoły organizują finał. 

Przewodnicząca zapytała, czy spółka jest w stanie zapewnić mieszkańcom stały odbiór ciepła i 

dostarczanie wody, ponieważ ostatnia awaria budzi niepokój wśród mieszkańców osiedla, tym 

bardziej że tegoroczna zima jest bardziej ostra. Czy wiemy coś o planowanej modernizacji? 

Burmistrz Ryszard Suliga przyznał rację Pani Przewodniczącej. Awarie takie, jak prąd, gaz, woda 

czy ciepło występują w najmniej odpowiednim momencie. Pan Burmistrz podziękował pracownikom 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego za skuteczne usunięcie ostatnich awarii.  Rury są 

przestarzałe i muszą być wymieniane. Na osiedlu były już takie wymiany. Po rozmowie z radą 

nadzorczą doszliśmy do wniosku, że konieczny będzie duży projekt na wymianę instalacji cieplnej i 

wodnej. Kiedy zostaną odkopane i wymienione rury to należy odbudować drogi czy chodniki. 

Projekt ten będzie wykonywany w miarę szybko, Dzisiaj nie podam dokładnego terminu, kiedy 

zostanie zakończona ta wymiana.  

Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz odniósł się do obecnej przebudowy drogi wojewódzkiej w Św. 

Annie. Sołtys powiedział, że w obecnym województwie o wszystko trzeba prosić. Kolega Henryk 

przysłużył się do dróg powiatowych, a w województwie nikt o nas nie myśli. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że dla naszych mieszkańców dojazd do Częstochowy jest 

utrudniony ale Koniecpolanie mają jeszcze alternatywę, dojazdu do Częstochowy pociągiem. 

Pani Przewodnicząca oddał głos mieszkańcowi Koniecpola. 

Mieszkaniec Koniecpola zabierając głos, powiedział że w Koniecpolu mieszka od 2004 r. Zwrócił 

uwagę na problem niedoświetlenia ul. Żeromskiego. Poprzednia władza zrobiła na tej ulicy wszystko 

oprócz oświetlenia na końcu tej ulicy. Kiedy robiono drogę, nie został położony kabel. Ponownie do 

Pana Burmistrza został złożony wniosek o realizację tego oświetlenia. Mamy zgodę właściciela 

posesji, który pozwolił postawić słupy oświetleniowe na jego posesji.  Chodzi o dobudowanie linii  

i punktów oświetleniowych w tym punkcie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję. 

Burmistrz Ryszard Suliga ul. Żeromskiego jest ulicą pechową. Był okres, kiedy powiat wykonywał 

przebudowę drogi z odwodnieniem, i gdzie wtedy była możliwość zrobienia kanalizacji i całej 

infrastruktury. Niestety gmina nie dogadała się z powiatem, co do terminów, kosztów i to zostało 

wykonane w takiej formie. Oświetlenie terenu drogi w kierunku Radoszewnicy i na tereny działkowe 

jest istotą dzisiejszej dyskusji. I dobrze, żeby to było wykonane. Pan Burmistrz oddał głos 

Dyrektorowi Biura. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że cały czas doświetlamy gminę. Problemem tej sprawy było 

to, gdzie ustawimy słupy. Podziękowania należą się mieszkańcowi ul. Żeromskiego, że wyraża zgodę 
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na usytuowanie słupów na swojej posesji. Jest też zgoda starostwa powiatowego przy ogródkach 

działkowych, jak i mieszkańców po drugiej stronie ulicy.  

Radny Mateusz Szymala przypomniał o braku oświetlenia w Piaskach. W ostatnim czasie doszło tam 

do poważnego w skutkach wypadku i jest tam niebezpiecznie. 

Radny Zbigniew Domoradzki zabrał głos ws. ul. Żeromskiego i zwrócił się do mieszkańca 

Koniecpola, że w październiku przesłał zdjęcie o przesunięciu 4 tys. zł na wykonanie projektu 

oświetlenia na końcu ul. Żeromskiego i ul. Słowackiego. Termin na wykonanie tego projektu miał 

być do końca kwietnia. Będziemy czekać i monitorować dalej. 

Radny Leszek Pluta powiedział, że każdy z nas może znaleźć niedoświetlony kawałek. Może 

powinniśmy zrobić inwentaryzację całego terenu, gdzie co trzeba doświetlić, jakie koszty tego będą  

i będzie kosztował projekt. 

Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do wypowiedzi radnego L. Pluty, mówiąc że taka 

inwentaryzacja została zrobiona. Każdy z radnych i sołtysów składał wniosek ws. brakującego 

oświetlenia. W dzielnicy Słowik założone były lampy solarne, które nie spełniają swojego zadania. 

Trzeba zakładać lampy z przewodami, najlepiej oświetlenie ledowe, na co będziemy starali się 

pozyskać środki. Przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że po to daliśmy fundusz sołecki, aby przeznaczyć go na 

najbardziej pilne sprawy i nie zrzucać wszystkiego na gminę. W sołectwie Aleksandrów 

przeznaczono na doświetlenie dwa fundusze sołeckie, przy dofinansowaniu z gminy. Postarajmy się 

wspólnie realizować te zadania. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała o ścieżce między pocztą a ul. Zachodnią, gdzie nie ma 

oświetlenia. Tam jest niebezpiecznie, więc poprosiła, żeby zapalić chociaż jedną lampę. Podobnie na 

osiedlu. 

Burmistrz Ryszard Suliga – na osiedlu będzie budowane przedszkole. Przy poczcie było oświetlona 

ta droga, ale poczta sama zdjęła to oświetlenie, mówiąc że jest niepotrzebne. Mamy to na uwadze. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – radni z tego terenu zgłaszali nam ten problem, wiemy o tym 

miejscu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że cena prądu wzrosła, i żeby nie okazało się że 

oświetlenie zrujnuje budżet gminy. 

Sołtys Łabędzia Ryszard Chrzuszcz powiedział, że mieszkańcy sami budowali wodociąg. Wody 

brakuje, ze względu na suszę i  nawadnianie m.in. stawów. 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że sieć wodociągowa nie była łączona w pierścień. Jeżeli było 

robione ujęcie w Koniecpolu to ujęcie jest tylko w Koniecpolu. Teraz przy budowie sieci 

wodociągowej wykonujemy to tak, żeby zamykało się to pierścieniem. Jak będziemy robić ujęcie 

wody w Rudnikach, to będzie zamknięte wodociągiem w Koniecpolu. Przy okazji Burmistrz złożył 

podziękowania Panu Mecenasowi za prowadzone postępowanie. 

Sołtys Luborczy Krzysztof Rutkowski zwrócił się z prośbą o założenie progu zwalniającego na nowo 

wyremontowanej drodze na ul. Leśnej. Sołtys przypomniał o niebezpiecznym odcinku drogi od św. 

Anny w stronę Koniecpola, gdzie kierowcy jeżdżą jak po torze wyścigowym. 

Burmistrz Ryszard Suliga odniósł się do drogi w Luborczy. Mieszkańcy bardzo chcieli mieć na ul. 

Leśnej nową drogę, która została wykonana z funduszu gminy. Nie poradzimy nic na szaleństwo. 

Pomyślimy o progu zwalniającym, jak wszyscy będą chcieli. Dziękuję 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Nie było spraw różnych. 

Ad.11 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia XXXII 

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Na tym zakończono obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 15:30 do 17:25. 


