
Protokół Nr XXXV/2021 

XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 13 maja 2021 roku 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności –14 radnych. 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXV zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz.  

Godzina sesji została przesunięta z godziny 15:00 na godzinę 17:00. 

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

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

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

oraz mieszkańców gminy Koniecpol. 

Celem sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). 

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. 

Radny Dariusz Saternus – nieobecny. Nieobecność usprawiedliwiona. Radny Leszek Pokorski – 

nieobecny. Nieobecność usprawiedliwiona. Przewodnicząca stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do 

podejmowania uchwał.  

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXIII  

i XXXIV. 

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 niedochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom organizacyjnym. 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady 

Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą nr 

IX/70/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie poboru podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,  

i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa  

w Koniecpolu. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w  Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów 

placówek oświatowych, działających na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 
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7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021  

z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.  

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 3760/3, 3760/2, 

3730/1 obręb Koniecpol. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 583 obręb 

Okołowice. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości 

Koniecpol. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości. 

7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

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

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu). 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

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

 

 
Ad. 3 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzedniej sesji: 
XXXIII i XXXIV. 
Brak uwag. 
 
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Pana 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 

04.03.2021 do 13.05.2021 roku. 

(zał. do protokołu). 

Po wystąpieniu Burmistrza Ryszarda Suligi, Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Dyrektor 

Domu Kultury Arlecie Olszewskiej-Lorin, która przedstawiła młodą utalentowaną wokalistkę 

Aleksandrę Zasadę. Aleksandra Zasada na dzisiejszej sesji otrzymała dyplom od Pana Burmistrza  

oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej. Ola Zasada reprezentowała naszą gminę w konkursie pieśni 

patriotycznych, który odbył się 3 maja 2021 r. w Mykanowie, jak również zdobyła wyróżnienie w IV 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego pn. „Wiosna z przebojami Anny Jantar”. Serdecznie 

gratulujemy. 

Następnie odbyło się wręczenie przez Pana Zbigniewa Matyśkiewicza – Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Koniecpol pilarki do drewna dla OSP II w Koniecpolu. Pan Nadleśniczy z wielką przyjemnością 

przyjął zaproszenie na obrady sesji. Wyraził wielkie uznanie dla Burmistrza i radnych, którzy 

przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Pan Nadleśniczy podkreślił, że współpraca samorządu 
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koniecpolskiego i nadleśnictwa układa się bardzo dobrze. Pan Zbigniew Matyśkiewicz zwrócił 

uwagę na umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych dla naszej gminy przez władze 

samorządowe. Jest to trudne zadanie, ale jak widać dla chcącego nic trudnego. Pan Nadleśniczy 

podkreślił, że droga wojewódzka od Secemina w kierunku Częstochowy wymaga remontu. Pan 

Nadleśniczy życzył, aby wszystkie inwestycje i plany zostały zrealizowane.  

A nadleśnictwo na pewno będzie wspierać lokalne potrzeby. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga podziękował Panu Nadleśniczemu za przekazane słowa. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz również podziękowała za wizytę. 

  

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik Monice Starczewskiej. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Zwiększono plan dochodów o kwotę 79.955,02 zł w tym:  

1) dochodów bieżących o 593,42 zł, z tytułu odsetek od środków RFIL;  

2) dochodów majątkowych o 79.361,60 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.  

Zwiększono plan wydatków o kwotę 449.883,00 zł, w tym:  

1) wydatków bieżących o 319.883,00 zł, w tym:  

wydatki na oświetlenie i energię - 235.000,00 zł;  

wydatki na remont szatni na stadionie - 35.000,00 zł;  

wydatki na dotację dla Domu Kultury  - 17.000,00 zł;  

wydatki na projekt unijny pn. "Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w Gminie Koniecpol" - 18.021,07 

zł;  

wydatki na zapobieganie alkoholizmowi - 14.861,93 zł;  

2) wydatków majątkowych o 130.000 zł, na budowę drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem 

Świętej Trójcy w Koniecpolu.  

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 369.927,98 zł  

Zwiększono plan  przychodów o kwotę 369.927,98 zł, w tym:  

z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 

kwotę 216.182,82 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 14.861,93 zł oraz 

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 138.883,23 zł.  

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:  

W przedsięwzięciu pod nazwą "Aktywni-Samodzielni-Kreatywni" zwiększono limit roku 2021 oraz 

limit zobowiązań o kwotę 18.021,07 zł.  

W przedsięwzięciu pod nazwą  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci 

wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu" 

zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł.  

W przedsięwzięciu pod nazwą "Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. 

wykonanie dokumentacji projektowej" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz 

limit zobowiązań o kwotę 76.000 zł.  

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia: "Budowa stadionu sportowego w miejscowości Koniecpol, w 

tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko 

sportowe w Koniecpolu". 



 4 

Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Skarbnik i zwróciła się z pytaniem do Pana Burmistrza w 

sprawie kwoty 130 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do kościoła Św. Trójcy i 35 tys. na melaminy, 

ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów w dniu 29.04.2021 r. temat ten nie był 

omawiany. Dlaczego to nastąpiło w tak szybkim trybie? 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że informacje do radnych zostały wysłane. W sprawie drogi 

dojazdowej mamy pieniądze zewnętrzne ok. 80 tys. zł plus wkład własny. Środki, które stanowią 

wkład własny, to rada już zabezpieczała i one są w budżecie gminy. Muszą być środki wyodrębnione 

na tę tylko inwestycję. Z tego tytułu jest przesunięcie z funduszy, które były przeznaczone na drogi, 

zdjęte z tej puli na inwestycję budowy tej drogi. To nie są dodatkowe środki.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za wyjaśnienie. Pani Przewodnicząca zapytała o ile 

metrów drogi chodzi i jaki jest zakres prac? Powtórzyła pytanie radnego Zbigniewa Domoradzkiego. 

Burmistrz Ryszard Suliga – Pan radny pyta o tereny kościelne. Pan Burmistrz powiedział, że  nie 

zajmuje się terenami kościelnymi. Pan Burmistrz wyjaśnił, że będzie to remont drogi tylko i 

wyłącznie gminnej, czyli od ul. Mickiewicza do granicy placu kościelnego.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – wiemy już ile będzie kosztować? 

Sekretarz Gminy Sebastian Musiał dodał, że to jest odcinek, który należy do gminy. Projekt obejmuje 

nawierzchnię jezdni oraz jednostronny chodnik. Jest opracowany kosztorys inwestorski. Dopiero po 

przeprowadzonym postępowaniu zamówienia publicznego będziemy mogli mówić o konkretnych 

kwotach, ile to będzie dokładnie kosztować. Inwestorski koszt to jest ok. 130 tys. zł.  

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że jesteśmy w kontakcie cały czas z radnym Rafałem 

Chojnackim i rannym Dariuszem Świerczyną oraz z księdzem parafii. Każdą drogę, którą się 

wykonuje, to zgodnie ze sztuką budowlaną i skąd te pytania.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dlatego pytamy o szczegóły. Radny D. Świerczyna może się też 

do tego odnieść. Nie była to sprawa omawiana na komisji. Nie widzieliśmy, jak ta droga ma 

przebiegać i nie wszyscy radni byli informowani o tym, że droga będzie remontowana obecnie.  

Kilka dni temu w objaśnieniach uchwały budżetowej znaleźliśmy tę sumę i dlatego pytamy o 

szczegóły, ponieważ chcemy mieć pełną informację.  

Radny Dariusz Świerczyna powiedział, że temat tej drogi był wielokrotnie procedowany i omawiany 

na wcześniejszych sesjach. Pan radny Z. Domoradzki, jako strażak, uczestniczył swego czasu w 

rozmowach o drodze przeciwpożarowej do kościoła. Droga powinna powstać, że względu na 

najstarszy zabytek sakralny, który posiadamy. W razie pożaru nie można byłoby dojechać do 

kościoła ciężkim wozem. Radny D. Świerczyna dodał: dobrze, że  ten odcinek drogi, przynależny do 

gminy będzie zrobiony.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że o tę drogę nie musieliśmy już pytać, ponieważ mamy 

zabezpieczone środki własne. W momencie pojawienia się środków zewnętrznych musimy mieć 

wyodrębnione zadanie, do którego dodajemy ten wkład własny. Jeżeli po przeprowadzonym 

przetargu wyjdzie mniej, to wydamy mniej własnych pieniędzy. 80 tys. zł to środki zewnętrzne.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz reasumując powiedziała, że o takie wyjaśnienie chodziło, żeby 

wszyscy usłyszeli i wiedzieli, jak wygląda ta sprawa. Korzystamy z dofinansowania i żeby 

mieszkańcy nie mówili, że robimy drogę do kościoła, być może na placu kościelnym. Pani 
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Przewodnicząca zadała pytanie ws. przeznaczenia 35 tys. na melaminy na stadionie. Klika lat temu 

35 tys. zł kosztowały nas pierwsze melaminy i teraz kolejny remont. A mamy w planie projekt 

przebudowy stadionu. Czy nie powinniśmy się zastanowić nad czymś trwałym i stałym, co nie 

wymagałoby co chwilę dokładania kilkudziesięciu tysięcy. Wiemy, że melaminy to rzecz nietrwała. 

Czy nie było lepszego pomysłu? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że sprawa była dyskutowana ze sportowcami i 

radnym Dariuszem Saternusem. Być może z tych 35 tys. zł coś zostanie. Powiemy na pewno, ile 

wydamy na ten cel. Były potrzeby zrobienia dachu, wylewki na podłodze. Kwota 35 tys. zł wychodzi 

taniej, niż wynajęcie nowych melamin na jeden sezon. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy przewidziano ogrzewanie? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – jest ogrzewanie elektryczne. Jest to lepiej zrobione niż było. 

Dyrektor Biura przyznał rację Pani Przewodniczącej, że nie można cały czas dokładać. Był to środek 

doraźny, aby zaspokoić potrzeby naszego klubu „Pilica”. Przystępujemy do projektu stadionu i 

będziemy w przyszłym roku szukali środków zewnętrznych na jego wykonanie.  

Przewodnicząca Aneta Chruszcz – dziękuję za wyjaśnienie Panu Dyrektorowi. 

Radny Zbigniew Domoradzki – Panie Burmistrzu nie było tych spraw na komisji i dlatego te pytania. 

Chcemy dokładnie wiedzieć, na co idą pieniądze. Jeżeli na drogę przeznaczone jest 130 tys., to 

chcemy wiedzieć, czy jest to w kościele czy nie. Radny ma nadzieję, że droga będzie solidnie 

wykonana, ponieważ sam o nią zabiegał. Już od pierwszej kadencji była mowa o tej drodze i tak 

długo to trwało. Drogę należałoby zrobić brukowaną, odpowiednio wkomponowaną w styl barokowy 

kościoła. Ws. melamin na początku było 50 tys. i miało być coś wybudowane. Jak Państwo mówią, 

to nie ma innego wyjścia. Radny zapytał o oświetlenie, tj. 400 tys. kosztowała energia na oświetlenie 

gminy i teraz kwota podniesiona została o 200 tys. zł. Czy ta podwyżka związana została z 

przetargiem na energię elektryczną? Czy tak dużo wzrosła cena energii? W domu radnego koszt 

energii wzrósł o 15 % a tu o 50%. Radny zapytał z czym to jest związane? 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że nie wie skąd jest taka niewiedza. Droga dojazdowa do 

kościoła jest własnością gminy. Mówienie, że to nie było omawiane na komisjach czy posiedzeniach 

sesji to jest zaprzeczanie Państwa radnych samym sobie. Pan radny Z. Domoradzki mówił, że już w 

poprzedniej kadencji było to omawiane. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - o tym mówimy w tej chwili Pani Burmistrzu i proszę, żeby nie 

przekręcać naszych słów. 

Burmistrz Ryszard Suliga poprosił Panią Przewodniczącą, aby pozwoliła dokończyć swoją 

wypowiedź. O drodze tej był mowa już w ubiegłym roku, bo Pan radny zapytał dlaczego teraz? Więc 

Pan Burmistrz odpowiedział, że gdybyśmy nie mieli dofinasowania, to trzeba byłoby wykonać to z 

własnych środków.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Pana Burmistrza o wrócenie do tematu. Bo tylko i 

wyłącznie dyskutujemy w tym momencie o finansach gminy.  

Burmistrz Ryszard Suliga – ja nie przeszkadzam Pani Przewodniczącej, jak Pani mówi. Z środków, 

które udało nam się pozyskać dokładamy 1/3 tej wartości. Środki własne były zabezpieczone w 

budżecie i to jest tylko ich przesunięcie. W sprawie zapytania o energię elektryczną Pan Burmistrz 
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wyjaśnił, że kończy się okres umowy na dostawę. Mamy obowiązek rozpisać następny przetarg. W 

przetargu został wyłoniony dostawca. Mamy więcej odbiorów, tj. jednostek działających na terenie 

gminy i jest to taniej. Dostawa cen prądu do przedsiębiorstw wzrosła znacząco. Jest to kwota 

wyłoniona z przetargu, czyli 36 % . Dziękuję.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za wyjaśnienie. Pani Przewodnicząca powtórzyła 

kolejny raz, że tak intensywnie dyskutujemy, o finansach które zabezpieczamy i o których 

dyskutujemy po raz pierwszy. Zadanie,  o którym jest mowa zostało nazwane w objaśnieniach do 

uchwały: „Wydatki majątkowe na budowę drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej 

Trójcy w Koniecpolu”. Nie ma tutaj mowy, czy jest to droga gminna czy nie. Teraz dowiedzieliśmy 

się, że jest to droga gminna a dalej parafii. Mamy jasność, na co zabezpieczamy pieniądze. Cieszymy 

się, że z dofinansowania. 

Przystąpiono do głosowania.  

 

- Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 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. 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXV/292/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 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 – 13 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXV/293/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Koniecpol 

lub jej jednostkom organizacyjnym. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos pani Skarbnik. 

Skarbnik Monika Starczewska wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy nie dochodzenia należności o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom organizacyjnym 

wymienionym w art. 9 pkt. 3 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których 

kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom organizacyjnym, o 

której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli kwota tej rekompensaty jest równa świadczeniu 

pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia. 

Obciążamy dłużników, których przekraczają kwotę tej należności. 
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Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 12 radnych 

Jestem przeciw - 1 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXV/294/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w 

drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

zmienionej uchwałą nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r.  w 

sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXV/295/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska 

Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz - w związku z zakończeniem kadencji Rady Społecznej SP ZOZ, 

dzisiaj podejmiemy uchwałę o powołanie nowego składu. Mamy już wyznaczonego przedstawiciela 

Wojewody, jest to Pani Anna Boborowska-Kała. Za chwilę będziemy powoływać nowy skład. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zapytała radnego Andrzeja Kozaka czy wyraża zgodę. Radny 

Andrzej Kozak – tak. Czy radny Zbigniew Lamch wyraża zgodę. Radny Zbigniew Lamch – tak. Czy 

radny Rafał Chojnacki wyraża zgodę. Radny Rafał Chojnacki – tak. Czy Dyrektor Biura Gwidon 

Jelonek wyraża zgodę, jako przewodniczący komisji? Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – tak. Po 

uzupełnieniu wyżej wymienionego składu przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 12 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 

 

- Uchwała Nr XXXV/296/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skarg na dyrektorów placówek oświatowych, działających na terenie Miasta i 

Gminy Koniecpol. 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji – radnemu Mateuszowi Szymala. 

Przewodniczący Komisji Mateusz Szymala przedstawił stanowisko ws. skarg, które stanowi 

uzasadnienie do uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koniecpolu na posiedzeniu w dniu 22.04.2021 

r. uznała skargi o tej samej treści na dyrektorów wyżej wymienionych placówek oświatowych za 

zasadne. Komisja po zapoznaniu się z argumentacją podmiotu skarżącego oraz z odpowiedziami 

dyrektorów złożonymi na piśmie stwierdziła, iż w dniu złożenia skargi placówki nie posiadały 

skrzynki ePUAP. Zgodnie z Art. 16 ust. 1a. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  Podmiot publiczny udostępnia 

elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę.  

 Komisja nie dostrzegła jednak złej woli dyrektorów ww. placówek. Ze złożonych na piśmie 

wyjaśnień wynika, iż otrzymali oni informację z Ministerstwa Edukacji i Nauki o konieczności 

założenia skrzynki ePUAP. Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa bezzwłocznie przystąpiono do 

założenia skrzynek.  

 Pomimo wymienionych okoliczności łagodzących skargi  należy uznać za zasadne, ponieważ z 

chwilą złożenia skarg nie został spełniony ustawowy obowiązek posiadania skrzynki podawczej 

ePUAP. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXV/297/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Koniecpol. 

 

 Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXV/298/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Koniecpol na lata 2021 – 2032.  

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XXXV/299/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie 

przetargowym nr ewid. 3760/3, 3760/2, 3730/1 obręb Koniecpol. 

 Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

- Uchwała Nr XXXV/300/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie 

przetargowym nr ewid. 583 obręb Okołowice. 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXV/301/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 

położonej w miejscowości Koniecpol. 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 13 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 
Ad. 6 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Pani Przewodnicząca powiedziała, że zaproszeni goście nas już opuścili i nie będziemy mieć w tym 

punkcie wystąpień. 

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała, że radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje.  

Radny Zbigniew Lamch w dniu 17.03.2021 r. złożył interpelację w sprawie konserwacji cieku 

wodnego na odcinku Luborcza-Koniecpol. Wyżej wymieniony ciek wodny uznawany był przez 

Urząd Marszałkowski jako wody pozostałe i był regularnie czyszczony. Od czasu reorganizacji i 

powołania Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na tym cieku nie są prowadzone 

żadne prace. 

 

Odpowiedź:  

„W odpowiedzi na w/w interpelację Gmina Koniecpol informuje, że przedmiotowy ciek wodny 

zgodnie z uzyskanymi informacjami nie figuruje w ewidencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, wobec czego zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  



 10 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do 

zainteresowanych właścicieli gruntów.  

 

Radny Rafał Chojnacki w dniu 13.04.2021 r. złożył interpelację w sprawie wykonania remontu 

chodnika w ciągu ulicy Rynek  od nr 1-12,  wykonanie konserwacji placu zabaw, naprawę 

uszkodzonych ławek oraz  prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów w parku miejskim. Ponieważ 

chodnik jest pozapadany, nierówny  odbiegający od jego prawidłowego stanu.  

Urządzenia na placu zabaw wymagają przeglądu, wymiany uszkodzonych części, malowania i 

odświeżenia powierzchni, wymianę bądź uzupełnienie nawierzchni placu zabaw. 

 
Odpowiedź: 

„W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 13. 04.2021 r. Gmina Koniecpol informuje, że odcinek 

ulicy Rynek od nr 1 do 12 stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 794 będący w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach. Gmina Koniecpol przesłała powyższą interpelację w zakresie remontu 

wnioskowanego przez Pana chodnika. Nadmieniam, że jak co roku Gmina dokonana przeglądu, 

konserwacji i naprawy uszkodzonych ławek i urządzeń na placu zabaw. Jednocześnie informuję, że 

trwają rozmowy i ustalenia w celu opracowania projektu rewitalizacji całego parku w ulicy Rynek.” 

 

Radny Rafał Chojnacki w dniu 13.04.2021 r. złożył drugą interpelację w sprawie podjęcie działań 

mających na celu wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gruntowych przy ul. Mickiewicza. 

Drogi te stanowią dojazd do posesji nr 42, 44, 46A o długości około 100m, 43, 44 o długości około 

50m, 51, 51A o długości około 150m. 

Drogi gruntowe, które stanowią dojazd  do posesji o nr j/w są w  złym stanie technicznym w 

okresach deszczowych w znacznym stopniu utrudniają mieszkańcom poruszanie się po nich – 

rozmiękczona nawierzchnia, kałuże i błoto. Położenie nakładki asfaltowej  poprawi infrastrukturę i 

warunki życia mieszkańców.  

Odpowiedź: 

„W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 13. 04.2021 r. Gmina Koniecpol informuje, że na dzień 

dzisiejszy to jedynie działka nr 2449/2 ma uregulowany stan prawny stanowiąca dojazd do posesji nr 

42, 44, 46A. Wykonanie nakładki asfaltowej wiąże się jednak z wykonaniem wcześniej odpowiedniej 

podbudowy tłuczniowej. Działka o nr 2410 po której odbywa się dojazd do posesji nr 41, 43 stanowi 

użytek pastwiska i nie posiada wydzielonego dojazdu do powyższych nieruchomości. Natomiast 

dojazd do posesji nr 51 i 51A odbywa się po terenie należącym do PKP. Gmina nie może realizować 

wydatków na terenie na który nie posiada własności.” 

 

Radny Zbigniew Lamch odniósł się do swojej interpelacji i odpowiedzi, z której wynika że 

utrzymanie urządzeń melioracyjnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Kiedyś ten 

ciek był cyklicznie czyszczony co 4 lata z funduszu Urzędu Marszałkowskiego, teraz mamy „Wody 

Polskie”, które znajdują się na terenie naszej gminy i może zajęłyby się one pracą na rzecz lokalnej 

społeczności. Rolnicy nie są w stanie wyczyścić tego rowu o 3 metrach szerokości na obszarze trzech 

sołectw. Część gruntów znajduje się na terenie gminy Koniecpol, częściowo pod torami kolejowymi 

czy drogą powiatową. Radny zwrócił się z prośbą o zajęcie się sprawą.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dziękuję bardzo, myślę, że Pan Burmistrz zajmie się sprawą 

ponownie. 
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Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że znajdujemy się na takim terenie, że te problemy występują 

w kilku miejscach. Za każdym razem występujemy do instytucji, która odpowiada za dane 

odwodnienie i taką odpowiedź otrzymujemy. Jeżeli chcielibyśmy to wykonać z naszych funduszy 

gminnych to musimy pamiętać, że każda wydana złotówka może być wydana tylko na gruntach 

należących do gminy. Jeżeli są to tereny prywatne, to takiej możliwości nie mamy. Myśleliśmy o 

funduszach sołeckich. 

Pan Burmistrz dodał, że takie spotkanie z przedstawicielami „Wody Polskie” z Piotrkowa 

Trybunalskiego odbyło się jeszcze przed pandemią wraz ościennymi gminami. Kolejne spotkanie ma 

się jeszcze odbyć. Wysłaliśmy zapytanie do „Wody Polskie” w Piotrkowie Trybunalskim, który 

skierował je do instytucji kontrolującej w Warszawie. Taka komisja w niedalekim czasie ma 

przyjechać, żeby zapoznać się z tematem. Na spotkanie zostaną zaproszeni radni i mieszkańcy. 

 

Mecenas Michał Lada dodał, że sięgając do ustawy prawo wodne, tej obowiązującej i tej sprzed 

trzech lat, to w tej ustawie mamy wyraźny podział obowiązków i kompetencji w zakresie 

utrzymywania takich urządzeń infrastruktury wodnej w zależności od podmiotu, który znajduje się w 

posiadaniu tych urządzeń lub jest ich właścicielem. Słusznie zauważa Pan Burmistrz, że w całej 

gminie istnieje problem z odwodnieniem, który zgłaszają rolnicy. W większości te urządzenia wodne 

nie mają właściciela albo znajdują się w posiadaniu gminy. Interpretacje RIO są jednoznaczne, że 

jakiekolwiek nakłady poniesione na gminę mogą odnosić się tylko do urządzeń, które stanowią 

własność gminy. Natomiast fundusz sołecki jest wyodrębnioną częścią środków budżetowych, który 

może być przeznaczony na realizację zadań własnych gminy. Jeżeli nie możemy ponosić nakładów 

na urządzenia, które nie stanowią naszej własności to nie możemy ponosić nakładów z funduszu 

sołeckiego. Gdyby w ewidencji gruntów był ustalony właściciel np. „Wody Polskie” – Gmina, to 

mielibyśmy bezpośrednio podmiot, który jest zobowiązany do utrzymywania tego typu urządzeń. 

Musimy przyjrzeć się z regulacją stanów prawnych tych urządzeń, bo dopóki nie znajdzie się wpis 

kto jest właścicielem, to pojawia się problem sporu kompetencyjnego. Pan Mecenas zapewnił 

radnego, że tego typu działania są podejmowane. W pierwszej kolejności uporządkujemy sprawy 

własnościowe, co pozwoli bezpośrednio ponosić koszty utrzymania tych urządzeń albo Gminie lub 

„Wodom Polskim”. 

 

Radny Zbigniew Lamch powiedział, że wcześniej były spółki wodne, które te rowy czyściły. Rolnik, 

który sam chciałby to wyczyścić, to nie może, bo np. to nie jest jego grunt lub może znajdować się 

jakaś inna infrastruktura, którą można uszkodzić.  

 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – jest to temat nierozwiązany, którego powodem jest brak spółek 

wodnych. Rolnicy mogą się ubiegać o dofinansowanie. Starostwo co roku dofinansowuje takie spółki 

m.in. na konserwację rowów. Na pewno takie spotkanie będzie zorganizowane w przedmiotowej 

sprawie.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za wypowiedź. Pani Przewodnicząca oddała głos 

Radnemu Wojciechowi Skrobichowi. 

 

Radny Wojciech Skrobich odniósł się do kilku swoich interpelacji, na które otrzymuje odpowiedzi, 

że zostaje zrobione czy zostaje wykonane, ale tego wykonania radny nie widzi. Radny W. Skrobich 

zwracał się z prośbą o ogrodzenie terenu studni, a już słychać że ta firma chce wpuszczać ścieki do 

kanalizacji. Studnia ta była argumentem w walce o czyste środowisko w Koniecpolu. Ws. kotłowni 

radny dostał odpowiedź, że oni nie jeżdżą poboczem, a codziennie śmieciarki widać. Termin, że 

zostanie wykonane odwodnienie i też go nie ma. Miało zostać poprawione pobocze, to wsypano 

kamień. Ktoś pisze, że zostanie zrobione i nic więcej. Radny zwracał się wielokrotnie o to, żeby 

pryskać chodniki, w tej chwili nowy chodnik na ul. Kolejowej jest cały zarośnięty.  
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Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że gmina nie może sama pryskać tych chodników, 

ponieważ musimy być rozliczani z środków chemicznych. Będziemy zlecali to specjalistycznej 

firmie. Pracownicy a straż OSP nie są przeszkoleni w tym zakresie. Jakie to będą koszty, na razie nie 

wiadomo. Sprawa ogrodzenia zostanie przyspieszona. Odwodnienie przez MPK zostało zrobione.   

 

Ad. 8 Interpelacje radnych. 

Radny Zbigniew Domoradzki złożył interpelację ws. uzupełnienia oświetlenia ulicznego na 

ul. Leśnej, celem poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. 

Druga interpelacja radnego Zbigniewa Domoradzkiego dotyczy wniosku mieszkańców ulicy 

Cichej, Grzybowej, Leśnej i Stawowej w Koniecpolu, dzielnica Chrząstów, proszę o wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na ww. ulicach. Ulice te są zamieszkałe od kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy 

tych ulic są zirytowani faktem, że już trzecie pokolenie płaci podatki do gminy, a oni nie mogą 

doczekać się utwardzonych dróg. Wyrazili to jednoznacznie w czasie spotkań dotyczących 

rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.  

 Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia. Mieszkańcy mają dość życia w błocie i kurzu.  

Radny Zbigniew Domoradzki, kiedy chodził do mieszkańców ws. sieci teleinformatycznej to 

nasłuchał się różnych rzeczy. Mieszkańcy nie rozumieją, że lampy świecą się w innych miejscach, 

tylko nie u nich samych. Przychodzą oni do radnego z pretensjami. Podobnie z utwardzonymi 

drogami, że na nowym osiedlu ludzie mieszkają z 10 lat i mają drogę, a tutaj mieszkają dłużej, płacą 

podatki i tej drogi jeszcze nie ma. Radny tłumaczy mieszkańcom, że tam są dofinansowania i jest 

większa możliwość. Rady podkreślił, że takie spotkanie mobilizuje do dalszego działania. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz uzupełniła, żeby źle nie zrozumieć że radny zbierał podpisy. Firma 

ws. światłowodów zbiera oświadczenia od właścicieli posesji na zgodę w celu przeprowadzenia 

przewodu. Niektórzy radni w tej sprawie starali się pomóc i pomagali zebrać takie oświadczenia. 

 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odniósł się do sprawy dróg przyznając radnemu Z. Domoradzkiemu 

rację w tej sprawie. Mamy w gminie jeszcze wiele takich dróg, ale zależy to od stanu budżetu gminy. 

Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. I wcale nie jest tak, że zapomnieliśmy o tym. Stany 

prawne dróg w lesie są ciężkie do uregulowania i posiłkujemy się zewnętrzną kancelarią prawną, 

która zajmuje się tymi sprawami. Wykonujemy to, co rada uchwali i staramy się wszystkim pomóc. 

Regulacja stanów prawnych jest to długoterminowa realizacja i bardzo kosztowna. 

 

Sekretarz Sebastian Musiał odniósł się do tematu związanego z rozbudową sieci teleinformatycznej. 

Do gminy zwróciła się firma, która poprosiła o wskazanie sołtysów czy radnych w celu zbierania 

oświadczeń. Nikt nikogo nie zmuszał do jakichkolwiek działań i taką pomoc zaoferowaliśmy tej 

firmie.  Każdemu zależy, żeby taka sieć szerokopasmowa się rozwijała w naszej gminie. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za wyjaśnienie. 

 

Radny Leszek Pluta powiedział, że na początku marca była sesja, na której rozmawialiśmy o 

oświetleniu. Radny powiedział, że inwentaryzacja brakującego oświetlenia była już zrobiona. Dzisiaj 

kolega Zbyszek składa interpelację nt. oświetlenia. Ustaliliśmy już pewne działania i idźmy w tym 

temacie po kawałku. Podobnie jest w sprawie dróg. Radny rozumie sytuację mieszkańców, którzy nie 

mają utwardzonej drogi. Należy zrobić plan dla całej gminy, żeby ciągle nie powtarzać tego w 

interpelacjach.  

 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że radny L. Pluta ma rację. Taka interpelacja może 

przyspieszy a może nie, a plan działania oświetlenia czy dróg jest potrzebny. I taki plan jest robiony, 
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kiedy chodzi o drogi. Burmistrz na kilku sesjach prosił radnych i sołtysów, żeby wspólnie zrobić listę 

potrzeb oświetleniowych, która była zrobiona. Z tej listy zostało to zrealizowane. Burmistrz wrócił 

do sytuacji gminy na początku swojej kadencji, która była bardzo trudna. Na początku mówiliśmy, 

żeby wyprowadzić gminę z zapaści finansowej. Wspólnie się nam to udało. Należy pamiętać, że w 

pierwszej kolejności jest budżet.  

Burmistrz nie zwraca uwagi na to, kto ile podatku płaci z danej ulicy, bo choćby był jeden człowiek 

to on też potrzebuje żyć na miarę XXI wieku. Tam, gdzie dostaniemy dofinansowanie i tam gdzie 

jest to niezbędne, będziemy po kolei robić drogi. Większość dróg, które nie mają uregulowanych 

stanów prawnych znajduje się pod Nadleśnictwem. Wszystko trzeba robić spokojnie i rozważnie. 

 

Radny Zbigniew Domoradzki powiedział, że pamięta o złożeniu w ubiegłej kadencji tabeli, gdzie 

były braki w oświetleniu. Radny uważa że ludzie się rozbudzili, ale chyba to kwestia pałacu. Być 

może przez sytuację pandemii za bardzo odsunęliśmy się od ludzi. Radny przeżył szok po 

rozmowach z mieszkańcami.  

 

Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. 

 

Radny Wojciech Skrobich zapytał, jakie gmina poniosła koszty ws. nowego punktu szczepień? I czy 

rzeczywiście jest takie obłożenie w naszych trzech przychodniach, że musiał taki punkt powstać. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział radnemu, że za każdą szczepionką idą pieniądze. Te prawie 

62 zł musi wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. Gmina nie dopłaca do szczepień. Takie były 

sugestie mieszkańców, Wojewody i dlatego ten punkt powstaje w Koniecpolu. Zainteresowanie 

szczepieniami jest bardzo duże i zapisy już są realizowane.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że ten projekt jest koordynowany przez starostwo. 

 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że organizatorem jest starostwo, które podpisuje 

umowę. My, jako gospodarz gminy zapewniliśmy lokal, za który nie pobieramy żadnych pieniędzy.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – jak poradzimy sobie z tematem, gdzie mamy trzy punkty 

szczepień. W przychodni ciągle nie jest rozwiązany problem z lekarzami. Jak poradzimy sobie z tym, 

żeby w tym punkcie był lekarz? Czy musimy znaleźć lekarza, którego i tak nie mamy. 

  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – to nie jest już nasz problem. Skoro przychodnia się podjęła i 

podpisała umowę to znaczy, że wie co robi i da sobie radę. Nie musi koniecznie być lekarz, bo może 

być to ratownik medyczny. Jeżeli Wojewoda zwrócił się z prośbą do gmin i starostw w celu 

organizacji punktów szczepień, to uznaliśmy za stosowne wyjść naprzeciw naszym mieszkańcom. 

 

Radny Zbigniew Lamch zapytał pana Sekretarza o program zbiórki folii rolniczych. 

 

Sekretarz Sebastian Musiał – w zeszłym roku był realizowany program folii rolniczych i sznurka z 

dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten projekt został rozliczony i 

zamknięty. Na ten rok na razie nie ma naboru.  

 

Radny Zbigniew Domoradzki zwrócił uwagę na to, czy gmina uczestniczy w programie „Stop 

Smog”. Na stronie gminy zamieszczona jest informacja, że mieszkańcy którzy mają stare piece z 

roku 2006 i starsze, bez certyfikatów mają obowiązek je wymienić do końca roku, ponieważ będą 

karani mandatami od 500 zł do 5 tys. zł. Wymieniony program wygląda atrakcyjnie, w którym to 

20% dokłada gmina a 10% mieszkaniec. Mamy program „Czyste powietrze”, w którym jest 
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dofinansowanie 30 % tylko. Należałoby przeanalizować te możliwości, żeby zachęcić mieszkańca do 

wymiany pieca większym udziałem dofinansowania. Emeryt za 10% wkładu własnego będzie w 

stanie wymienić sobie ten piec. Radny zwrócił uwagę, że dofinasowanie z projektu „Czyste 

powietrze” dla zwykłego człowieka jest za niskie. Radny poprosił o analizę tego tematu.  

 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że mamy 70% mieszkańców nie posiadających zasobów 

finansowych do wymiany. I takie osoby dostają większe dofinansowanie z programu „Czyste 

powietrze” większe niż dwa lata temu. Program „Stop Smog” dotyczy wszystkich mieszkańców 

niezależnie od zasobów. Na ten temat były prowadzone rozmowy w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska w Warszawie o możliwości pozyskania funduszy. 20% ma gmina. Jeżeli przystąpimy do 

tego programu, to zwrócę się do radnych o zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie osób 

przystępujących do tego projektu.  

 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że problem jest w 20%, gminy 70% a 10% mieszkańcy. Mało 

gmin korzysta z tej formy, tylko nieliczne samorządy stać na takie dofinansowanie. To jest nie tylko 

wymiana pieca, to jest także termomodernizacja, fotowoltaika, pompy ciepła i robią się wtedy duże 

kwoty. Jeżeli rada znajdzie takie pieniądze w budżecie, to jak najbardziej można to zastosować. 

Program dobry dla zamożnych gmin. Można to omówić na komisji. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – temat był rozpoznawany, może zmienia się granice na korzyść 

gmin.  

 

Skarbnik Monika Starczewska złożyła ustny wniosek, aby przed każdą sesją na której są debatowane 

uchwały finansowe zbierała się Komisja Finansów celem omówienia tematów. Pani Skarbnik 

informowała, że będą omawiane sprawy finansowe izostałaa poinformowana że Komisja Finansów 

nie jest już przewidziana. Uchwały zostały do radnych przesłane wraz z objaśnieniami. Pani Skarbnik 

stwierdziła, że radni czują pewien niedosyt i kreuje to pewne niekomfortowe sytuacje, których na 

przyszłość trzeba uniknąć. Na takiej komisji można wszystko omówić i rozwiać wszelkie 

wątpliwości.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję Pani Skarbnik. To jest bardzo słuszna uwaga, ponieważ 

29.04.2021 była komisja i pewne sprawy były omówione. Natomiast w uchwale budżetowej znalazły 

się sprawy, które wtedy nie były omawiane i dlatego musiały zostać dzisiaj omówione.  

Pani Przewodnicząca złożyła ustny wniosek, żeby Pan Burmistrz przestał opowiadać we wszystkich 

mediach, gazetach i telewizjach regionalnych, że dwóch radnych wstrzymało się od głosu przy 

uchwale odnośnie zakupu pałacu, ponieważ została ona przez radnych podjęta w sposób 

demokratyczny. Nigdzie nie padło, że prawie kupiliśmy zadłużoną nieruchomość, obciążoną 

hipoteką. Tego na trzech komisjach, na spotkaniu z właścicielem pałacu nie ujawniono. Spotykamy 

się z ostracyzmem ze strony mieszkańców, którzy myślą że my w tym momencie wykupujemy długi 

jakiegoś przestępcy, czy też działamy w ten sposób żeby jego wykupić z problemów, ponieważ tę 

hipotekę założyło dwóch prokuratorów. Nieruchomość ta stanowi poręczenie majątkowe. Dopóki 

właściciel nie oczyści tego obciążenia, czyli sąd nie wycofa hipoteki to my tej nieruchomości kupić 

nie możemy. Przedłożono nam uchwałę wadliwą, przy okazji powodującą, że jesteśmy podejrzani o 

współpracę i wykupywanie długów innych. W TV Orion można wysłuchać, że dwóch radnych 

wstrzymało się od głosu i że nie wiedzą co robią. Przewodnicząca zapewniła, że radni wiedzą, co 

robią kiedy przystępują do głosowania.  

 

Burmistrz Ryszard Suliga odnosząc się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej, powiedział że jako 

Burmistrz, który składał oświadczenie do mediów odpowiadał na pytanie. Jeżeli było pytanie: czy 

kupiliśmy ten pałac?, to Pan Burmistrz oświadczył, że pałac nie został kupiony. Podjęta została 
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uchwała, która nie jest wadliwa. Każdy ma prawo się wstrzymać, być przeciw czy za. Radni 

głosowali nad uchwałą upoważniająca Burmistrza do rozpoczęcia procedury. Jeżeli redaktor 

przykładowo pyta się, ile było za, ile przeciw, to tu nie ma nic do ukrycia. Na tej nieruchomości są 

zabezpieczenia sądowe nie zadłużenie. Sąd zajmuje się sprawą zdjęcia tej hipoteki. Jeżeli nie będzie 

możliwości zakupu to Pan Burmistrz obiecał to radnym przedstawić, dopiero po informacji z sądu. 

Jeżeli to obciążenie będzie zdjęte, to będzie następna uchwała o zabezpieczeniu środków 

finansowych. Uchwała ta jest prawidłowa, procedowana przez Pana Mecenasa.  

 

Przewodnicząca Anta Chrzuszcz – jeżeli pamiętam, to w treści uchwały była zgoda na odpłatne 

nabycie nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą i numerami działek. Osobiście sprawdziłam 

informację o obciążonej nieruchomości i cały czas księga wieczysta jest obciążona, o czym należało 

poinformować radę w chwili, kiedy była procedowana ta uchwała. W tym momencie, co z tego że 

wyraziliśmy zgodę na odpłatne nabycie, kiedy żadnego ruchu nie możemy wykonać, ponieważ nie 

kupimy nieruchomości obciążonej. 

 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że księga wieczysta nie jest zatajona, bo każdy ma do niej 

wgląd. Pan Burmistrz oddał głos Panu Mecenasowi. 

 

Mecenas Michał Lada - w treści uchwały jest zgoda na nabycie przedmiotowej nieruchomości i 

uchwała wskazuje co to za nieruchomość. Informacje dotyczące ksiąg wieczystych i stanu prawnego 

nieruchomości mają charakter jawny. Sam fakt istnienia obciążenia nieruchomości nie jest wadą 

uchwały, która została przedstawiona służbom prawnym Wojewody, nie została ona uchylona i nie 

zostało wszczęte żadne postępowanie nadzorcze. Mecenas podzielił pogląd Pani Przewodniczącej, że 

gmina nie będzie mogła kupić nieruchomości obciążonej. W tym zakresie ze strony Pana Burmistrza 

podejmowane są działania, które mają na celu w pierwszej kolejności zwolnienie tych hipotek. Pan 

Mecenas znał treść tej księgi wieczystej. Możemy podpisać umowę przedwstępną, gdzie jednym z 

warunków zawarcia umowy ostatecznej jest zwolnienie tych hipotek. Pan Burmistrz powiedział, że 

ze strony właściciela są podejmowane działania zmierzające do zwolnienia tych hipotek. Sama ta 

uchwała jest jednym z argumentów, które ten właściciel podnosi, celem zwolnienia tej 

nieruchomości. Uchwała opublikowana na stronie BIP ma charakter jawny, więc ze strony 

właściciela, który wskazuje że chce sprzedać zabytek na rzecz gminy, po to żeby ten obiekt 

uratować. I gmina podjęła określone działania, żeby do tej transakcji doszło, czyli rada podjęła 

stosowną uchwałę. Jest to jeden z elementów tej procedury uwolnienia nieruchomości od hipoteki. 

Mecenas Michał Lada zapewnił, że akt notarialny nie może zostać zawarty dopóki obciążenie nie 

zostanie zniesione. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zadała pytanie ile to może potrwać? 

 

Mecenas Michał Lada odpowiedział, że jest to trudne pytanie. To może być miesiąc, trzy miesiące 

czy cztery miesiące. Pan Mecenas nie reprezentuje właściciela obiektu i nie wie na ile są 

podejmowane zaawansowane działania przez niego, ale są one podejmowane. Pełnomocnik 

właściciela kontaktował się z Panem Mecenasem i poinformował o pewnych działaniach 

podejmowanych w sądzie. Właściciel chce uwolnienia obciążenia po to, żeby sprzedać obiekt na 

rzecz gminy.  

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję za wyczerpującą informację. Pani Przewodnicząca 

dodała, że z chwilą podejmowania uchwały takiej wiedzy radni nie mieli. 

 

Sołtys Oblas Anna Olak zapytała o studnię w Rudnikach. 
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Sekretarz Sebastian Musiał potwierdził, że badania były przeprowadzone. Problem własności też 

został rozwiązany. Mamy podpisaną umowę z projektantem, który kończy projekt od 2016 r.  Mamy 

nadzieję, że uda się w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę. Tak, jak wspomniał Pan Burmistrz 

planowany jest nabór wniosków na w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.  

 

Radny Andrzej Kozak podziękował Panu Burmistrzowi za przekazanie jednostce OSP w Kuźnicy 

Grodziskiej wozu bojowego. Na pewno to w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo naszym 

mieszkańcom. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Nie było spraw różnych. 

 

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

zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

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

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 17:00 do 19:35. 


