
Protokół Nr XXXIV/2021 

  XXXVI z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 21 maja 2021 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXVI nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji: Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura 

Gwidona Jelonka, radnych i pracowników urzędu.  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.  

 

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. 

 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i 

Gminy Koniecpol do przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji i złożenia wniosku o 

dofinansowanie dla zdania pn. „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 

oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)” w ramach Programu Priorytetowego 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. Budownictwo 

energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej. 

 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. ( zał. do protokołu) 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Burmistrzowi. 
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Burmistrz Ryszard Suliga podziękował Radzie Miejskiej za szybką reakcję na zwołanie 

dzisiejszej sesji. Pan Burmistrz wyjaśnił, że we wtorek został ogłoszony nabór wniosków w 

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na możliwość dofinansowania do 

budowy Przedszkola Nr 2 wraz z oddziałem żłobka. W wytycznych jednego z wniosków jest 

podjęcie uchwały Rady Miejskiej upoważniająca Burmistrza do złożenia takiego wniosku. 

Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji 40% kosztów 

kwalifikowanych. Burmistrz podkreślił, że jest to otwarty konkurs ogólnopolski, gdzie każdy 

może składać taki wniosek, np. lasy państwowe, instytucje kościelne, stowarzyszenia itp. 

Korzystamy z każdej możliwości, aby otrzymać dofinansowanie, a w sprawie wniosku nie 

można dać gwarancji na otrzymanie tej dotacji. Natomiast pozostałe 60% kosztów 

kwalifikowanych stanowi pożyczka z NFOŚiGW. Wkład własny sfinansowany zostanie z 

wolnych środków gminy, a część z emisji obligacji. 

Pan Burmistrz oddał głos Pani Skarbnik. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie. Cały koszt wydatków na 

zadanie „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłóbkowym i 

drogą dojazdową (pożarową)” opiewa na 10 mln 14 tys. zł. Koszty kwalifikowane to 4 mln 

205 tys. 950 zł. Maksymalna dotacja, którą możemy uzyskać tj. 1 mln 682 tys. 380 zł. 60% 

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska tj. 2 mln 523 tys. 570 zł. Koszty 

niekwalifikowane tzw. wkład własny – 6 mln 206 tys. 843,57 zł. W tym roku mamy 

niewielkie środki przewidziane na to zadanie, z czego część zostanie wykorzystana na 

dokumentację projektową. W projekcie uchwały budżetowej jest propozycja zwiększenia 

planu dochodów i planu wydatków o kwotę 86 tys. 174 zł. Dochody pochodzą z wpływu ze 

sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na to zadanie. W roku 2022 

zaplanowano wydatki w kwocie 5 mln 163 tys. 570 zł, w roku 2023 – 5 mln 163 tys. 380 zł. 

Wydatki na to zadanie wraz z dokumentacją i innymi kosztami pobocznymi jest to 10 mln 

608 tys. 795, 35 zł. Wydatki na rok 2021 są częściowo zaplanowane plus ta zmiana, tj. 

zwiększenie o 86 tys. 174 zł. W roku 2022 wydatki te byłyby pokryte dotacją z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln 582 tys., pożyczką z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 2 mln 523 tys. 570 zł oraz przychody z 

obligacji w kwocie 1 mln 58 tys. zł. W roku 2023 wydatki pokryte z dotacji z NFOŚ w 

kwocie 100 tys. 380 zł oraz przychodami z obligacji 5 mln 63 tys. zł. Te zmiany mają 

przełożenie na treść Wieloletniej Prognozy Finansowej: w roku 2021 zwiększono wydatki 

majątkowe o kwotę 86 tys. 174 zł, w roku 2022 o kwotę 1 mln 582 tys. zł z tytułu dotacji. 

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 5 mln 163 tys. 570 zł, zwiększono plan 

przychodów o kwotę  3 mln 581 tys. 570 zł, w tym z tytułu pożyczki 2 mln 523 tys. 570 zł, z 

tytułu emisji obligacji 1 mln 58 tys. zł. W roku 2023 zwiększono plan dochodów 

majątkowych o kwotę 100 tys. 380 zł z tytułu dotacji i o kwotę 5 mln 163 tys. 380 zł. 

Zwiększono plan przychodów o 5 mln 63 tys. zł, w tym z tytułu obligacji 5 mln 63 tys. zł. 

Plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki i wykupu obligacji w poszczególnych latach zmieni 

się łącznie o kwotę 8 mln 644 tys. 570 zł: rok 2025 o 750 tys. zł, rok 2026 – 900 tys. zł, rok 

2027 - 1 mln 250 tys. zł, rok 2028 – 1 mln 400 tys. zł, rok 2029 – 850 tys. zł, rok 2030 – 1 

mln 471 tys. zł, rok 2031 – 2 mln 23 tys. 570 zł. 

Kwota długu ulega także zmianie: rok 2021 – 10 mln 68 tys. 975, 38 zł, rok 2022 – 12 mln 

554 tys. 21,38 zł, rok 2023 – 16 mln 298 tys. 273,38 zł, rok 2024 – 14 mln 979 tys. 525,38 zł, 

rok 2025 – 12 mln 910 tys. 777,38 zł, rok 2026 – 10 mln 592 tys. 29,38 zł, rok 2027 – 8 mln 

620 tys. 201,38 zł, rok 2028 – 6 mln 498 tys. 226 zł, rok 2029 – 4 mln 311 tys. 2 zł, rok 2030 

– 2 mln 245 tys. 778 zł, rok 2031 – 0 zł.  

Zadłużenie na asekuracyjnym poziomie w kwocie 3% w skali roku. Pożyczka z NFOŚiGW 

nie mniej niż 1% ale jest ryzyko że wibor może wzrosnąć. Gdyby stopa procentowa wzrosła, 

jest zabezpieczenie 3%. Zwiększono plan wydatków bieżących w latach 2022-2031 ze 
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względu na wzrost wydatków na obsługę długu. Zmniejszono plan wydatków majątkowych, 

w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.  

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu tj. nazwę „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w 

Koniecpolu” na „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem 

żłóbkowym i drogą dojazdową (pożarową)”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 10 mln 

397 tys. 555, zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10 mln 413 tys. 124 zł, w tym: w roku 2021- 

86 tys. 174 zł, w roku 2022 - 5 mln 163 tys. 570 zł, w roku 2023 – 5 mln 163 tys. 380 zł. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXVI/302/2021 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 – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVI/303/2021 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 – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r.  

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do przyjęcia przedsięwzięcia do 

realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie dla zdania pn. „Budowa budynku 

przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)” w 

ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej p.t. Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne 

budynki użyteczności publicznej. 

 

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

 

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

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 
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Na tym zakończono obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 16:15 do 16:35.        


