
Protokół Nr XXXIV/2021 

  XXXIV z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 4 maja 2021 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 14 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXIV nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji: Ministra Szymona Giżyńskiego, Senatora Ryszarda 

Majera, Burmistrza Ryszarda Suligę, radnych i pracowników urzędu.  Celem sprawdzenia listy 

obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). Radny Leszek Pokorski nieobecny. 

Nieobecność usprawiedliwiona. 

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum.  

Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przewodnicząca 

poinformowała, że sesja jest nagrywana i transmitowana.  

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła porządek obrad dzisiejszej sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr 

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. 

 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz przedstawiła projekt uchwały: 

- Uchwała Nr XXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 maja 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. 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Burmistrzowi. 

Burmistrz Ryszard Suliga podziękował szanownym gościom za przybycie na dzisiejsze 

posiedzenie sesji. Sesja zwołana w trybie pilnym związana jest z przesunięciem środków w 

budżecie gminy. Chcemy dochować terminów ws. złożenia wniosków i jak najszybciej 

wykonać rzeczy, które są istotne dla naszej gminy. W uchwałach budżetowych mamy 

przesunięcia związane z przychodem kwot, które w ostatnim czasie wpłynęły do budżetu 

gminy oraz te, które musimy wydać. Pierwsza zmiana dotyczy inicjatywy lokalnej celem 

złożenia wniosków na kwotę 60 tys. zł, gdzie będzie wykonana inwestycja na terenach 

wiejskich. Środki finansowe będą zrekompensowane przy podpisaniu umowy na daną 

inwestycję. Zgodnie z wytycznymi wkład własny musi być zabezpieczony w budżecie gminy.  

Druga kwota z dofinansowania to 2 mln 300 tys. zł, która zostanie wydana na remonty i 

przebudowę dróg (długość 1681 metrów) od ul. Fredy do ul. Krasińskiego. Do chwili obecnej 

została wykonana kanalizacja i wodociąg. Całkowity koszt inwestorski to 3 mln 691 tys. zł.  

Druga część dofinasowania, którą otrzymała gmina to kwota 4 mln 300 tys. zł z czego 2 mln 

zł przeznaczone zostaną na budowę wodociągu. Problem budowy wodociągu trwa już od 

wielu lat i chcemy stopniowo go rozwiązać. Dobre gospodarowanie to korzystanie z 

funduszów zewnętrznych. Pan minister Szymon Giżyński był pierwszą osobą, który zobaczył  

problem wodociągu w gminie. Otrzymaliśmy wsparcie od ówczesnej pani Premier Beaty 

Szydło. I etap budowy wodociągu Wólka-Kuźnica Grodziska-Oblasy- Załęże na łączny koszt 

2 mln 300 tys. zł został już wykonany. II etap, który był wykonywany na obszarze Rudniki, 

Rudniki Kolonia, Piaski, Dąbrowa, Pękowiec to koszt 5 mln 400 tys. zł z dofinansowania.  

III część południowo-wschodnia (Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, ul. Mickiewicza w 

Koniecpolu i jedna ulica w Łysinach) to zostanie wykonane z tych pieniędzy, które 

przyjmiemy dzisiaj do budżetu. Przygotowany jest już przetarg i zostanie on ogłoszony po 

dzisiejszej sesji. Tereny Łysaków i przyległe chcemy wykonać z dofinansowania w ramach 

funduszu obszarów wiejskich, gdzie będzie składanie wniosków. Mamy już projekt i 

kosztorys. Najważniejsze jest odpowiednie gospodarowanie środkami i jeżeli istnieje taka 

możliwość, ich pozyskiwanie. Burmistrz Ryszard Suliga złożył podziękowania również 

Wojewodzie Śląskiemu Panu Jarosławowi Wieczorkowi, który z własnych funduszy 

dofinansował projektowanie tych inwestycji. Burmistrz podziękował za wsparcie i pomoc dla 

naszej gminy Panu ministrowi i Panu Senatorowi. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXIV/290/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 maja 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 – 14 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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Po jednomyślnym przyjęciu zmian w budżecie Przewodnicząca oddała głos Panu Ministrowi 

Szymonowi Giżyńskiemu. 

Minister Szymon Giżyński podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Podkreślił dobrą 

wieloletnią współpracę z gminą Koniecpol. Pan minister dodał, że dzisiaj to jest ważny dzień 

w posiedzeniu sejmu, gdzie będzie podjęta decyzja o ratyfikacji ustawy o zasobach własnych 

Unii Europejskiej dla takich małych gmin jak nasza. 770 mld euro jest to kwota znacząca dla 

naszego państwa i pozwala na mocne wejście do krajowego planu odbudowy.  

 

Radna Sylwia Swojnóg opuściła obrady sesji. 

Stan radnych – 13. 

 

Minister Szymon Giżyński powiedział, że częstochowski PKS został ocalony i nadal dążymy 

do przywrócenia województwa częstochowskiego. PKS ma wszelkie możliwości działania i 

wskrzeszenia siatki funkcjonalnej od Koniecpola po Lubliniec i Myszków. Spółka jest 

państwowa i  może zostać połączona z transportem PKP.  Minister podkreślił, że będzie 

wspierał naszą ziemię koniecpolską. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za przybycie i kilka słów dla nas. Oddała głos 

Panu Senatorowi Ryszardowi Majerowi. 

Senator Ryszard Majer również złożył podziękowania za serdeczną i dobrą współpracę z 

naszą gminą. Senator podkreślił, że 6 lat temu przy objęciu władzy, zauważyliśmy ogromne 

potrzeby i różnice między miastem a wsią. Możemy wyrównywać poziom życia poprzez 

programy społeczne ale także poprzez taki element, jak drogi. Rekomendujemy inwestycje 

dla gminy Koniecpol, jak również przekazaliśmy rekomendacje dla szpitala wojewódzkiego 

w Częstochowie. Te dwa elementy będą miały odbicie w programie odbudowy. Pan Senator 

podziękował radzie, Panu Burmistrzowi za wsparcie i dobrą współpracę.  

Na koniec wystąpień zaproszonych gości, Pan minister Szymon Giżyński i Pan senator 

Ryszard Majer wręczyli druhom strażakom torbę medyczną dla potrzeb OSP. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że ta współpraca jest bardzo dobra. Będziemy zwracać się do 

Pana ministra na pozyskanie pieniędzy ws. złożonych wniosków. Pan Senator jest w 

zarządzie gminnym OSP i będziemy mieli prośbę o przydzielenie bojowego wozu. Rada 

Miejska przegłosowała 250 tys. zł w budżecie gmina na dofinansowanie takiego wozu. 

Liczmy, że Pan Senator ten jeden wóz bojowy dla nas przeznaczy.  

Na koniec Pan Burmistrz złożył serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości i bezpiecznej 

służby druhom strażakom z okazji ich święta.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz również dołączyła się do życzeń i podziękowała gościom 

za przybycie.  

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

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 9:30 do 10:10.        


