
Protokół Nr XXXVII/2021 

XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXVII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

wszystkich na absolutoryjnej sesji:  Burmistrza Ryszarda Suligę, Dyrektora Biura Gwidona Jelonka, 

Sekretarza Gminy Sebastiana Musiała, Skarbnik Monikę Starczewską, Mecenasa Michała Ladę, 

radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, sołtysów i wszystkich 

obecnych. 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 poinformowała radnych o wniosku ws. wprowadzenia zmiany w 

porządku obrad sesji. Sekretarz Sebastian Musiał odczytał wniosek ws. wprowadzenia do porządku 

obrad następujących projektów uchwał:   

1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 

2021/2022 

2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Chrząstowskiej  

w Koniecpolu 

3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. mjr. Mieczysława Tarchalskiego  

w Koniecpolu 

4. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

5. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad: 

- uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 

2021/2022 

Jestem za - 15 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0; 

- uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Chrząstowskiej  

w Koniecpolu 

Jestem za - 15 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0; 

- uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. mjr. Mieczysława Tarchalskiego w Koniecpolu 

Jestem za - 15 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0; 

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Jestem za - 15 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0; 
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- uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej. 

Jestem za - 15 radnych, Jestem przeciw – 0, Wstrzymuję się – 0; 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała 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 poprzednich sesji: XXXV  
i XXXVI. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol: 

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol; 
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol; 
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2020 rok przedłożonym przez Burmistrza. 
8. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 
2020. 
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 
Rewizyjnej. 
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 
2020. 
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol  
  z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań finansowych  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2020 rok. 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej  

w Koniecpolu za 2020 rok. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  

w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa  

w Koniecpolu. 

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/256/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji 

przystanku komunikacji  zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol. 

8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku 

komunikacji  zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol. 
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9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Koniecpol na rok szkolny 2021/2022. 

12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 

Armii Krajowej i ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu. 

13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. mjr. 

Mieczysława Tarchalskiego w Koniecpolu. 

14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 

SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

14. Interpelacje radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej 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 Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Radni zapoznali się z protokołem z XXXV i XXXVI sesji i nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 4 Wystąpienia zaproszonych gości. 

Nie było wystąpień zaproszonych gości. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 

13.05.2021 do 30.06.2021 (zał. do protokołu). 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie 

sprawozdania za okres międzysesyjny. 

 

Ad. 6 Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol: 

a)przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Burmistrza Ryszarda Suligę o przedstawienie 

raportu o stanie Gminy. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym burmistrz co 

roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport o stanie 

gminy Koniecpol obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. 

Burmistrz Ryszard Suliga omówił raport, który jest opublikowany na stronie BIP Urzędu 

Miasta i Gminy Koniecpol. Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że rok 2020 był trudnym 

czasem dla naszego społeczeństwa. Z powodu pandemii zamykano zakłady, ludzie obawiając 
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się zarażenia zostawali w domach. W tym czasie wiele osób zachorowało i zmarło. Raport o 

stanie gminy Koniecpol został opublikowany na stronie internetowej urzędu i każdy może się 

z nim zapoznać. Gmina starała się pomagać w czasie pandemii w formie informacyjnej, szyte 

były maseczki dla mieszkańców, była organizowana pomoc dla osób starszych. Pan Burmistrz 

podziękował w tym miejscu druhom z OSP. Gmina przeprowadziła także dezynfekcję w 

przestrzeni publicznej: wiat przystankowych, place zabaw, ulic, przy pomocy jednostek OSP 

II i OSP Załęże. Pomimo pandemii zrealizowano wiele inwestycji, między innymi budowę 

kolejnego etapu kanalizacji, dróg i oświetlenia. Naszym działaniem w roku 2020 były 

inwestycje na terenie miasta i gminy Koniecpol, utrzymując jednocześnie równowagę 

finansową. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

za ubiegły rok. Raport ten przedstawia charakterystykę Gminy w liczbach, realizację polityki 

programów i strategii. W roku ubiegłym wzrosła stopa bezrobocia, w związku z mniejszą 

ilością ofert pracy w czasie pandemii. Było więcej zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych niż w roku 2019. Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił obowiązujące stawki 

za śmieci, które w innych gminach są trzykrotnie wyższe niż w naszej. 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które w drodze konkursów otrzymują 

poszczególne dotacje. Pan Burmistrz podkreślił, że na każdej sesji omawiane są finanse 

gminy. Rok 2020 został zamknięty z nadwyżką budżetową w kwocie 1 mln 611 tys. 717,45 

zł, co pozwoli kwotę tę przeznaczyć na inwestycje w naszej gminie. Burmistrz Ryszard Suliga 

podkreślił, że zadłużenie gminy spada w stosunku do poprzednich lat. Nadal gmina pozyskuje 

dotacje na realizację przedsięwzięć, m.in. remonty i przebudowa dróg, budowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. Realizowano także zadania w ramach funduszu sołeckiego. 

Pan Burmistrz podkreślił, że rok 2020 był trudnym rokiem dla całej gminy, ale na pewno nie 

straconym. Burmistrz Ryszard Suliga oddał głos Pani Kierownik Edycie Wierzbińskiej, która 

podsumowała w swoim sprawozdaniu działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2020 rok. 

Dyrektor Domu Kultury Arleta Olszewska-Lorin zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Domu Kultury w 2020 roku w wersji multimedialnej. 

Burmistrz Ryszard Suliga na koniec przedstawił najważniejsze wydarzenia w ubiegłym roku. 

Podsumowując podziękował wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili 

się do rozwoju naszej lokalnej społeczności. Pan Burmistrz podziękował również Radzie 

Miejskiej za dobrą współpracę. Dowodem tego jest stabilny budżet i wiele zrealizowanych 

inwestycji, mimo pandemii. 

Raport o stanie Gminy Koniecpol stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie raportu.  

b)debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol. 

W debacie nad raportem o stanie gminy radni mogą zabierać głos bez ograniczeń. 

Również w debacie głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Wówczas mieszkaniec składa do 

Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami przynajmniej 20 

osób. Zgłoszenia powinny wpłynąć najpóźniej na dzień poprzedzający sesję. Do dnia 29 

czerwca 2021 r. do godziny 15:00 nie wpłynęły zgłoszenia mieszkańców.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dokonała otwarcia debaty nad raportem o stanie Gminy 

Koniecpol. Pani Przewodnicząca zadała pytanie, czy wśród tych wszystkich inwestycji i 

projektów realizowanych przez MGOPS były zadania, których nie udało się zrealizować w 

związku z pandemią? Czy jest coś czego nie byliśmy w stanie zrobić? 

Burmistrz Ryszard Suliga – nie można powiedzieć, że to co żeśmy założyli zostało 

zrealizowane. Były sprawy, których nie udało się zrobić. Potrzebną inwestycja dla 

Koniecpola jest przebudowa drogi 786. W roku 2019 było mówione, że ta droga powstanie 

ale wiemy, że nie było zabezpieczenia finansowego na jej budowę. Mimo dobrej współpracy 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i ministerstwem w tym roku przebudowa 
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drogi 786 nie zostanie rozpoczęta. Planowana jest budowa inwestycji na koniec 2022 roku, a 

na pewno w roku 2023.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się do 

raportu o stanie gminy.  

Nie było zgłoszeń, następnie Pani Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu 

uchwały ws. wotum zaufania. 

 

c)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

- Uchwała Nr XXXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz podziękowała 

Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze za obszerne przestawienie raportu o stanie Gminy 

Koniecpol za 2020 rok oraz radnym za zabranie głosu. Następnie przystąpiono do głosowania 

nad projektem uchwały. 

Radni zagłosowali nad uchwałą: 

 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

Pani Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poinformowała, że Rada Miejska w Koniecpolu 

udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Panu Ryszardowi Sulidze 

wotum zaufania za 2020 rok. 

Burmistrz Ryszard Suliga – podziękował Radzie Miejskiej za udzielone wotum zaufania oraz 

oddaną współpracę. Celem tej pracy jest rozwój Koniecpola. Burmistrz Ryszard Suliga 

obiecał dalej jak najlepiej współpracować z Radą Miejską. 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz w imieniu swoim i Rady Miejskiej 

złożyła Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze gratulacje. 

 

Po zakończonej przerwie przystąpiono do kolejnego punktu w porządku obrad. 

 

Ad. 7 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok przedłożonym przez Burmistrza. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała pozytywną opinię RIO z wykonania budżetu za 

2020 rok. 

 

Ad. 8 Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium za rok 2020. 

Radny Andrzej Kozak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium. 
 

Ad. 9 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz odczytała pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Przystąpiono do przyjęcia sprawozdań. 
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Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za rok 2020. 

 

Radni zagłosowali nad sprawozdaniem: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Ad.11 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta  

i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. 

 

Radni zagłosowali nad sprawozdaniem: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

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

 

Po pozytywnym przyjęciu sprawozdań finansowych przystąpiono do podjęcia projektów 

uchwał. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- Uchwała Nr XXXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Koniecpol za 2020 rok  

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu): 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r.  w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2019 rok. 
 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

- Uchwała Nr XXXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz – Pozwolę sobie 

odczytać projekt uchwały. Proszę o głosowanie. Dziękuję. 

 

Radni zagłosowali nad uchwałą: 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. (zał. do protokołu). 
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zarządziła 15 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Skarbnik Monikę Starczewską o 

przedstawienie najważniejszych zmian w budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie: zwiększono plan wydatków 

ogółem o kwotę  1.500.933,19 zł, w tym: bieżących o 285.450,00 zł, z tego:  

2.000,00 zł na budowę ogrodzenia studni na ulicy Szkolnej w Koniecpolu i inne wydatki 

bieżące w dziale 400, 63.000,00 zł na dotację dla Domu Kultury, 94.830,00 zł na demontaż, 

zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 95.940,00 zł na 

remont pomieszczenia w Przedszkolu nr 1 w celu utworzenia dodatkowej sali dla 

przedszkolaków, 19.680,00 zł na zakup mebli i innego wyposażenia do nowej sali w 

Przedszkolu nr 1 oraz doposażenie szatni, 10.000,00 zł na remont komina w Przedszkolu nr 2;  

majątkowych o 1.215.483,19 zł, z tego: 130.000,00 zł na założenie instalacji gazowej w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu, 8.000,00 zł na przebudowę ulicy Działkowej w 

Koniecpolu, 127.000,00 zł na budowę oświetlenia na ulicy Słowackiego, 100.000,00 zł na 

przebudowę targowiska w Koniecpolu, 35.670,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmujące realizację 

pomostu i ścieżki rowerowej, 76.260,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rewitalizacji rynku w Koniecpolu, 123.000,00 zł na budowę przepompowni 

ścieków z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicy 

Łąkowej w Koniecpolu działka 2540/2, w ramach budowy  sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy 

kanalizacji w Koniecpolu, 282.577,99 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w 

Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków,  

549.890,27 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. 

Mickiewicza:  

-9.710,00 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. 

Zamkowej,  

- 207.205,07 zł na  budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. 

Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy.  

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu - deficyt wzrósł o kwotę 1.500.933,19 zł i 

zostanie on w całości pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt. 6 

uofp.  

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:  

1. W przedsięwzięciu pn. "Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie 

Koniecpol" realizowanym przez Szkołę Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, zmniejszono limit 

roku 2021 o kwotę -31 633,90 zł, limit roku 2022 o kwotę -28 351,60 zł, łączne nakłady 

finansowe i limt zobowiązań o kwotę -59 985,50 zł.  

2. W przedsięwzięciu pn. "Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie 

Koniecpol" realizowanym przez Szkołę Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, zmniejszono limit 

roku 2021 o kwotę -37 803,10 zł, limit roku 2022 o kwotę -22 095,40 zł, łączne nakłady 

finansowe i limt zobowiązań o kwotę -59 898,50 zł.  

3. Utworzono przedsięwzięcie pn. "Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w 
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Gminie Koniecpol" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, do którego 

wprowadzono limity w kwotach zmniejszających limity w/w przedsięwzięć. Dotyczy 

to  kosztów pośrednich projektu, które będą ponoszone przez urząd.  

4. W przedsięwzięciu pn. "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 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 

123.000,00 zł w związku z koniecznością budowy przepompowni ścieków z włączeniem do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicy Łąkowej w Koniecpolu 

działka 2540/2.  

5. Przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu" zmieniono 

na "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza" oraz 

zwiększono limit roku 2021 o kwotę 549 890,27 zł, limit roku 2022 o kwotę 149 999,73 zł, 

łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 699 890,00 zł.  

6.  Przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu na ulicy Zamkowej w Koniecpolu" zmieniono na 

"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej oraz 

zmniejszono limit roku 2021, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 9.710,00 

zł.  

7.  Przedsięwzięcie pn "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudniki" zmieniono 

na "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, budowa ujęcia wody 

w Rudnikach"  

8. Przedsięwzięcie pn "Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III 

(Koniecpol - ul. Mickiewicza, Kościuszki, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, 

Przedmieście Koniawy; Koniecpol ul. Zamkowa; Łysiny, ul. Zielona; Wąsosz, Kuźnica 

Wąsowska, Łysaków oraz budowę ujęcia wody w Rudnikach)" zmieniono na "Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, 

Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy" oraz zmniejszono limit roku 2021, łączne 

nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 207.205,07 zł. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

- Uchwała Nr XXXVII/320/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 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 XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

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

uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Pani Skarbnik. 

Skarbnik Monika Starczewska –  

 

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

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/322/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 

czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/323/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 

listopada 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji  zbiorowej w 

miejscowości Stary Koniecpol. 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/324/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji  zbiorowej w miejscowości Stary 

Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. 

Słowackiego. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – czy są jakieś pytania? 

Radny Zbigniew Lamch zapytał jaki jest cel zakupu działki? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, żeby zwiększyć atrakcyjność naszej działki i 

poszerzyć dojazd z drogi powiatowej. Jest to działka przemysłowa i musi być operat 

szacunkowy, żeby można zakupić ten teren. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 14 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 1. 
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- Uchwała Nr XXXVII/326/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Sekretarzowi Sebastianowi Musiałowi. 

Sekretarz Sebastian Musiał – taki plan wynika z ustawy, który podejmowany jest na trzy lata. 

W 2018 roku była podjęta ostatnio taka uchwała i był to plan na lata 2018 -2020. Został 

wyczerpany jego czas obowiązywania. Przygotowany został nowy plan wykorzystujący 

inwestycje zaplanowane w budżecie gminy, na którą mamy wykonaną dokumentację 

projektową. Plan ten przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, został przez nas 

sprawdzony, zatwierdzony i przedłożony Radzie Miejskiej do podjęcia. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/327/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 

2021/2022. 

  

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/328/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Chrząstowskiej w 

Koniecpolu. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/329/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. mjr. Mieczysława Tarchalskiego w 

Koniecpolu. 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 
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- Uchwała Nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos radnemu Zbigniewowi Domoradzkiemu. 

Radny Zbigniew Domoradzki zadał pytanie, czy kwota 3mln zł, którą dostaniemy jako wkład 

własny do spółki to jakie będą koszty gminy na budowę bloku. Czy mieszkańcy będą 

przeprowadzeni z będących w złym stanie domów komunalnych. 

Burmistrz Ryszard Suliga odpowiedział, że wkład własny w kwocie 3 mln zł otrzymamy z 

Krajowego Zasobu Nieruchomości na to, żeby włożyć nasz wkład do spółki, która będzie 

budowała, nadzorowała i rozliczała całą inwestycję. Jak wcześniej Burmistrz mówił na 

spotkaniu z radnymi gmina Koniecpol wniesie wkład własny w postaci działki budowlanej na 

tzw. „Księdza polu”. Będą to mieszkania dla osób, które z powodów finansowych nie stać na 

ich zakup ale stać będzie te osoby na płacenie czynszu. Nie będą to mieszkania komunalne, 

tylko mieszkania pod wynajem. Z podpisania umowy będzie korzyść dofinansowania do 

budowy przedszkola i na infrastrukturę techniczną wokół tego budynku. Budową budynku 

zajmie się spółka utworzona z miast woj. śląskiego i nie tylko. Gmina ponosi koszty związane 

z wprowadzeniem do spółki gruntu pod ten blok.  

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/331/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej. 

 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 13 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – radny Zbigniew Domoradzki otrzymał odpowiedź 

na interpelację uzupełnienia oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, celem poprawy 

bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. 

Odpowiedź: „W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14. 02.2021 r. Gmina Koniecpol 

informuje, że zleciła wykonanie oszacowania dobudowy powyższego oświetlenia. Po 

otrzymaniu wyceny i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gmina, zleci 

wykonanie powyższego oświetlenia w terenie.” 

Druga interpelacja radnego Zbigniewa Domoradzkiego dotyczyła 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 
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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.  

Odpowiedź: „W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14. 02.2021 r. Gmina Koniecpol 

informuje, że w mieście i gminie Koniecpol jest szereg ulic i dróg wymagających 

przebudowy i są sukcesywnie realizowane. Ponadto należy wskazać, że tut. Urząd posiada i 

zna potrzeby inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych, które zostaną przedłożone 

na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady do Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa, w 

celu zaopiniowania i akceptacji. W wyżej wymienionej bazie jest ujęta ulica Stawowa dla 

której od dnia 5.05.2021r zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzgodnieniami. Kwestia wykonania przebudowy wnioskowanej ulicy leży w gestii organu 

uchwałodawczego-Rady Miejskiej. Zaznaczyć należy, że inwestycje drogowe jak i pozostałe 

mogą być prowadzone po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i decyzji w tym prawa 

dysponowania daną nieruchomością. Część dróg gminnych w wyniku wieloletnich zaniedbań 

sprzed wielu lat nie posiada uregulowanego stanu prawnego, co powoduje brak możliwości 

wykonania przebudowy. Sukcesywnie prowadzone są czynności mające na celu uregulowanie 

stanu prawnego, jednak jest to proces długotrwały i uzależniony od decyzji innych organów.” 

Ad. 14 Interpelacje radnych. 

Radny Leszek Pokorski podziękował za realizację zadania przez Starostwo Powiatowe na ul. 

Kościuszki. Radny podziękował także dyrektorowi Gwidonowi Jelonkowi za inicjatywę. 

Radny czeka na realizację całości wykonania studzienek. Prezes MPK zadeklarował, że swoje 

studzienki zrobi. Radny zwrócił się z prośbą, aby przebudować te studzienki na ul. Kościuszki 

w całości. Na ul. Południowej należy zrobić progi zwalniające. 

 

Ad 15. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz złożyła ustny wniosek ws. terminu rozpoczęcia 

termomodernizacji części ciepłowniczych na osiedlu, w miejscu gdzie była awaria. Czy 

zdążymy przed kolejnym okresem grzewczym?   

Prezes MPK Tomasz Góra powiedział, że remont ciepłociągu został rozpoczęty. Zostały 

zakupione materiały nie tylko na ten odcinek ale i na dalsze w ul. Różanej i ul. Ogrodowej. 

Prace te są wykonywane we własnym zakresie osobowym przedsiębiorstwa i na ile zdążymy 

to takie odcinki w tym roku wymienimy w okolicach tych ulic, gdzie była awaria.  

 

Sołtys Teresowa Edward Pikos złożył ustny wniosek ws. funduszu sołeckiego, żeby o tym 

powiadamiać sołtysów w formie pisemnej. Kolejne pytanie sołtysa dotyczyło sprawy terminu 

podłączenia prądu w naszej remizie, aby zrealizować program z funduszu sołeckiego. 

Sołtys odniósł się do sprawy zalewania rolnych terenów. Komisja została powołana i 

stwierdziła stan faktyczny. Sołtys zwrócił się do Pana Burmistrza i Pana Mecenasa, żeby 

została wydana opinia w tej sprawie w celu odszkodowania. Został sporządzony protokół i 

wysłany do Wód Polskich, które nie będą się tym zajmować. 

Burmistrz Ryszard Suliga jeżeli chodzi o fundusz sołecki to Pan Sołtys często jest w gminie. 

Ze względu na zaostrzenia pandemiczne nie było możliwości realizacji zadań z funduszu 

sołeckiego. Odbyło się spotkanie ws. m.in. zalewania terenów w tym budynku, gdzie zarząd 

Wód Polskich i akcjonariusze spółek wodnych wypowiadali się na temat możliwości 

reagowania na zalewanie danego terenu. Burmistrz zwracał się z prośbą do rolników o to, by 

przystąpili i utworzyli spółki wodne w celu otrzymania środków finansowych i możliwości 

wykonania odwodnienia na gruntach rolnych. Nie było chętnych do utworzenia takich spółek. 
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Kolejne spotkanie dla rolników odbędzie się w lipcu w naszej gminie. Burmistrz dodał, że 

były prowadzone rozmowy w Warszawie ws. budowy zbiornika retencyjnego na terenie 

gminy Koniecpol. Tego nie uda się zrealizować w ciągu roku, ponieważ dokumentacja jest 

bardzo kosztowna. Pan Burmistrz powiedział, że sprawa podłączenia prądu jest już zlecona.  

Sołtys Teresowa Edward Pikos powiedział, że tu nie chodzi o meliorację tylko o piętrzenie 

wody na rzece Pilicy, na stawy w Okołowicach, stąd zalewa okoliczne grunty. Piętrzenie jest 

zawyżone, składane były wnioski w tej sprawie i brak reakcji w tym temacie. Właściciel 

stawów działa bez pozwolenia, które wygasło mu w 2016 r. Sołtys powiedział, że każdy niech 

robi co ma robić, ale nie ze szkodą dla innych. Jeżeli komisja stwierdziła, że szkody są, to ta 

osoba powinna wypłacić odszkodowanie za poniesione straty.  

Mecenas Michał Lada powiedział, że temat jest mu znany. Sprawa nakreślona przez Pana 

Sołtysa nie należy do zadań własnych gminy. Sprawy związane z pozwoleniem wodno-

prawnym są wykonywane przez starostwo powiatowe i Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej. Burmistrz nie wydaje decyzji, nie kontroluje wykonywania uprawnień wynikających 

z pozwolenia wodno-prawnego. Jeżeli z ustaleń komisji wynikałoby, że pozwolenie wodno-

prawne nie jest realizowane w sposób prawidłowy, albo ktoś korzysta z wód bez pozwolenia i 

tym samym powoduje szkodę, to organem właściwym do dochodzenia roszczeń jest sąd. 

Stroną takiego postępowania nie może też być gmina, ponieważ podmiotem legitymowanym 

do występowania z roszczeniami do sądu jest właściciel nieruchomości, jeżeli twierdzi że na 

skutek piętrzenia wody niezgodnie z prawem doszło do wyrządzenia mu szkody. Pan 

Mecenas obiecał Panu Sołtysowi, że zapozna się z ustaleniami tej komisji i może rolnikom 

podpowiedzieć pewne rozwiązania. Natomiast gmina nie będzie mogła wystąpić z żadnym 

postępowaniem i nie będzie mogła zainicjować żadnej sprawy sądowej, ponieważ nie może 

wyręczać w tym zakresie właściciela. Jedynym podmiotem uprawnionym do tego typu 

działań jest właściciel. 

Radny Leszek Pokorski odniósł się do sprawy śniętych ryb nad zalewem. Okazuje się, że z 

tego zalewu został zrobiony staw, bo nie ma odpowiedniego przepływu wody. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek też uważa, że przepływ wody nad zalewem powinien być 

większy ale niestety nie może być większy, ponieważ właściciel stawów ma problemy z 

wodą, była wzywana policja i było kilka spraw sądowych. Nie wiadomo, jak rozwiązać ten 

problem, były prowadzone rozmowy z Wodami Polskimi w tej sprawie. Przepływ powinien 

być lepszy i wtedy woda będzie lepszej jakości. Jeden z mieszkańców twierdzi, że 

zwiększone piętrzenie kopanki powoduje występowanie wody u niego w piwnicy. Była 

propozycja też nowego jazu. Dyrektor Biura powiedział Panu Sołtysowi Teresowa, że jest 

robione więcej w sprawie zalewania terenów, niż należy robić. Wszystko przekazane jest do 

Wód Polskich z prośbą o interwencję, bowiem gmina fizycznie nic nie może zrobić. 

Radny Leszek Pokorski zapytał o bezpieczeństwo na tym kąpielisku? 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odpowiedział, że w powiecie częstochowskim nie jest 

zgłoszone żadne kąpielisko otwarte. Jest brak ratowników, przepisy zaostrzone dotyczące 

kąpielisk, bardzo duże wymogi. Być może jak zrobione zostanie molo, to być może będą 

kajaki, rowerki wodne itp.  

 

Ad. 16 Sprawy różne. 

Radny Dariusz Świerczyna podziękował Panu Burmistrzowi za realizację zadania wykonania 

nowej kostki  na kawałku odcinka w ul. Zachodniej. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz powiedziała, że kolejna sesja ze względu na sezon 

urlopowy nie jest planowana wcześniej niż po 15 sierpnia.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek dodał, że wczoraj było spotkanie w Starostwie Powiatowym 

odnośnie scalań gruntów. Sołtysi z Rudniki-Kolonia i Dąbrowy zadeklarowali chęć 
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przystąpienia do scalenia gruntów. W przyszły czwartek w szkole w Rudnikach odbędzie się 

spotkanie nt. scaleń.  

Sołtys Teresowa Edward Pikos przypomniał Panu Dyrektorowi, że był geodeta i stwierdził, że 

wg obowiązujących przepisów punkt piętrzenia wody jest o 11 cm za wysoko. Teren 20 

metrów za rzeką jest o 114 cm o 111 cm niżej niż wyznaczony punkt piętrzenia wody. 

Radny Zbigniew Lamch zadał pytanie Panu Mecenasowi. Rzeki i kanały są własnością 

Skarbu Państwa, a Wody Polskie działają w jego imieniu. Czy Wody Polskie powinny wziąć 

odpowiedzialność na siebie? Właściciele gruntów sąsiadujących z ciekiem wodnym mogą 

domagać się odszkodowań od właściciela gruntu. 

Mecenas Michał Lada powiedział, że dopóki nie zinwentaryzujemy podmiotów właściwych 

za utrzymanie cieków wodnych to dopóty nie możemy ustalić bezpośredniego adresata 

roszczeń. W prawie wodnym mamy przepis, że właściciele gruntów sąsiadujących są 

zobowiązani również do ponoszenia kosztów do wykonywania prac związanych z 

udrożnieniem tych cieków. Stan wód jest zły, trzeba rozgraniczyć rzeki od innych cieków 

wodnych. Odpowiedzialność Wód Polskich związana jest za właściwe utrzymanie i 

konserwację rzek. Jeżeli chodzi o pozostałe cieki wodne to należy ustalić stan prawny, który 

w większości przypadków jest nieuregulowany. Nie zwalnia to bezpośrednio właścicieli, 

rolników sąsiednich gruntów w utrzymaniu w należytym stanie tych cieków wodnych. W 

momencie powołania spółki wodnej obowiązki w zakresie utrzymania tych cieków wodnych 

ponosi spółka wodna, która może występować o dofinasowanie swojej działalności.  

 

Ad.17 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia 

XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym zakończono obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 10:00 do 13:43.        


