
Protokół Nr XXXVIII/2021 

XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 23 września 2021 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia XXXVIII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

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

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

radnych, 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.  

 

 

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 protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXVII. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
6. 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 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. 

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

nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 1997 i 1995 obręb 

Koniecpol. 

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

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 681/3 obręb Łysiny. 

6) 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. 

 

7. Interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 
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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 XXXVIII 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 

01.07.2021 do 23.09.2021 (zał. do protokołu). 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie 

sprawozdania za okres międzysesyjny. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz poprosiła Skarbnik Monikę Starczewską o przedstawienie 

najważniejszych zmian w budżecie. 

Skarbnik Monika Starczewska przedstawiła zmiany w budżecie w roku 2021: 

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 4.552.400,71 zł  

w tym:  

A. Dochody bieżące  o kwotę 450.547,19 zł  

w tym:  

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 90.468,61 zł  

z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 15.750,00 zł  

pozostałe dochody bieżące 344.328,58 zł  

Na powyższe składa się:  

1. dotacja na pomoc materialną dla  uczniów o charakterze socjalnym - 32.850,00 zł  

2. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego - 3.218,61 zł  

3. środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 - 10.000,00 zł  

4. refundacje wydatków - 14.210,50 zł  

5. odszkodowania z ubezpieczeń - 23.042,81 zł  

6. refundacje z PUP - 43.000,00 zł  

7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 19.866,52 zł  

8. zwrot vat - 209.208,75 zł  

9. zwrot za  wychowanie przedszkolne - 70.000,00 zł  

10. środki za realizację programu "Czyste powietrze" - 9.400,00 zł  

11. środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 15.750,00 zł  

B. Dochody majątkowe  o kwotę 4.101.853,52  zł  

 w tym:  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem  środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 918.831,43 zł.  
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Na powyższe składa się:  

1. dochody ze sprzedaży majątku (działki: 3200/7, 2571/3, 2571/4, 1297/2, 3717/2, 1077, 

1687) - 180.858,95 zł  

2. środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - 3.000.000,00 zł  

3. zwiększenie dofinansowania ze środków UE na budowę kanalizacji w Dzielnicy Słowik w 

ramach kontynuacji etapu I - 918.831,43 zł  

4. zwrot z funduszu sołeckiego - 2.163.14 zł  

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.722.967,43 ZŁ  

w tym:  

A. Wydatki bieżące  o kwotę 92.714,92 zł  

Na powyższe składa się:  

1. rozdysponowanie rezerwy  części oświatowej subwencji ogólnej -15.750,00 zł  

2. zmniejszenie wydatków na realizację projektu "Aktywni Samodzielni Kreatywni w Gminie 

Koniecpol" - 75.614,27 zł  

3. wydatki na odprowadzenie vat do urzędu skarbowego - 40.000,00 zł  

4. zmniejszenie wydatków na obsługę długu - 93.000,00 zł  

5. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 19.866,52 zł  

6. wydatki na promocję szczepień - 10.000,00 zł  

7. wydatki na projekt "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w 

ramach  CIS" - 113.429,67 zł  

8. wydatki na pomoc materialną dla uczniów - 32.850,00 zł  

9. wydatki na program „czyste powietrze” - 9.400,00 zł  

10. zwiększenie wydatków bieżących FS Kuźnica Grodziska - 1.583,00 zł  

11. wydatki związane z przystąpieniem do klastra energii - 18.450,00 zł  

B. Wydatki majątkowe o kwotę 2.630.252,51 zł,  

w tym:  

zakup i objęcia akcji i udziałów – zwiększenie o 3.000.000,00 zł  

inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 369.747,49 zł  

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3. w kwocie – zwiększenie o 918.831,43 zł  

 

Na powyższe składa się:  

1. objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - 3.000.000,00 zł  

2. zmniejszenie wydatków na termomodernizację Przedszkola nr  1 – 570.000,00 zł  

3. wydatki na zakup samochodu pożarniczego – 150.000,00 zł  

4. wydatki na budowę oświetlenia – 81.355,51 zł  

5. zmniejszenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmujące realizację pomostu i ścieżki 

rowerowej – 29.520,00 zł  

6. zmniejszenie wydatków bieżących FS Kuźnica Grodziska - 1.583,00 zł  

 

Zmniejszono przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 2.000.000,00 zł i w związku z tym 
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dostosowano odpowiednio wartość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty 

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszono 

planowana kwotę długu roku 2021 o kwotę 2.000.000,00 zł.  

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 170.566,72 zł.  

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2021 zmniejszył się o kwotę1.829.433,28 zł 

 

W roku 2022 wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:  

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.235.337,32 ZŁ  

w tym:  

A. Dochody majątkowe  o kwotę 1.235.337,32 zł  

w tym:  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem  środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.235.337,32 zł.  

Na powyższe składa się:  

1. Dotacja ze środków UE na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w 

Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE" 1.235.337,32 zł  

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.235.337,32 ZŁ  

w tym:  

wydatki majątkowe o 3.235.337,32 zł  

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.235.337,32 zł  

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3. w kwocie 1.680.417,47  zł  

Zwiększono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.000.000,00 zł.  

 

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:  

 

1. W przedsięwzięciu pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” – 

zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę 75.614,27 zł i o te samą kwotę zwiększono 

limit wydatków roku 2022.  

2. W przedsięwzięciu pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w 

ramach  CIS" zwiększono limit roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 113.429,67 zł  

3. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci 

wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w 

Koniecpolu” zwiększono wartość zadania realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie 

o kwotę 2.092.893,59 zł i o tę samą kwotę zmniejszono wartość zadania realizowanego ze 

środków własnych.  

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w 

Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE", o następujących parametrach:  

jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy  

okres realizacji: 2020-2022  

łączne nakłady finansowe – 1.735.767,47 zł  

limit roku 2022 – 1.680.417,47 zł  

limit zobowiązań – 1.680.417,47 zł  

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-
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kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację 

pomostu i ścieżki rowerowej ", o następujących parametrach:  

jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy  

okres realizacji: 2021-2022  

łączne nakłady finansowe – 29.520,00 zł  

limit roku 2022 – 29.520,00 zł  

limit zobowiązań – 29.520,00 zł  

6. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z 

zastosowaniem OZE" realizowanym w ramach środków własnych  – zmniejszono limit 

wydatków roku 2021 o kwotę 570.000,00 zł i o  kwotę 5.000,00 zł zwiększono limit 

wydatków roku 2022, łączne nakłady finansowe zmniejszono o 622.700,00 zł, a limit 

zobowiązań o kwotę 565.000,00 zł. 

Przystąpiono do głosowania: 

- Uchwała Nr XXXVIII/332/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 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 XXXVIII/333/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 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) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw - 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/334/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 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. 
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- Uchwała Nr XXXVIII/335/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2021 

r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 1997 i 1995 obręb Koniecpol. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/336/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2021 

r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 681/3 obręb Łysiny. 

 

Głosowanie imienne radnych ( zał. do protokołu) 

Jestem za – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 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 – 15 radnych 

Jestem przeciw – 0 

Wstrzymuję się – 0. 

 

Ad. 7 Interpelacje radnych. 

Radni nie złożyli pisemnej interpelacji. 

 

Ad 8. Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Leszek Pokorski złożył podziękowania w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki i ul. 

Południowej Panu Burmistrzowi za realizację zadania na ul. Południowej, na której zostały 

wykonane progi zwalniające. Radny wyraził wdzięczność komisji, która przychyliła się do 

wniosku radnego w tej sprawie. Radny Leszek Pokorski powiedział, że sprawa ul. Kościuszki 

jest dla niego bardzo ważna i nadal będzie zabiegał o jej naprawę. To, co zostawili 

poprzednicy to jedno wielkie bagno. Radny podkreślił, że praca powinna cieszyć i służyć 

innym. Radny Leszek Pokorski dodał, że prawdopodobnie dzisiaj na biurku w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich leży pismo, które też powinno się znaleźć u Marszałka Województwa 

Śląskiego ws. drogi ul. Kościuszki. Leży pismo od radnego skierowane do marszałka 

województwa, by objął patronatem wszystkie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Wysłana została także dokumentacja zdjęciowa. Radny powiedział, żeby została powołana 

komisja składająca się z specjalistów, którzy zbadają stan techniczny drogi na zewnątrz i 

usytuowanie studzienek. Na tej drodze jest bardzo duże natężenie ruchu, a dekle ze studzienek 

wypadają co chwilę. Radny zadał pytanie, gdzie był wtedy nadzór. Ostatnim ogniwem 

wykonawczym był kierownik zakładu usług komunalnych. Radny złożył ustny wniosek o 

zalegających śmieciach przy wylocie z ul. Kościuszki. Zwrócił się do Pana Dyrektora G. 

Jelonka o zajęcie się tą sprawą. Radny powiedział jeszcze, że zebrał dużo podpisów 
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mieszkańców ul. Kościuszki ws. tej drogi. Posesja nr 4 została posprzątana przez właściciela, 

natomiast posesja 44 przez pracownika gminy. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz zwróciła się do radnego Leszka Pokorskiego, aby przy 

kolejnym wystąpieniu przygotował sobie krótką i spójną treść wypowiedzi. 

Burmistrz Ryszard Suliga – przyjmujemy z wielką radością podziękowania. Jeżeli chodzi o 

drogę wojewódzką przy ul. Kościuszki to Burmistrz jest w częstym kontakcie telefonicznym i 

osobistym z Panem Marszałkiem. Jest już umówione kolejne spotkanie dotyczące dróg 

wojewódzkich 786 (Kielce – Częstochowa) i drogi w kierunku Lelowa. Na ul. Kościuszki 

studzienki się wybijają co przyczyną tego jest duże natężenie ruchu, transport ciężkich 

samochodów ma też znaczenie. Powinno być zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

prędkości.  

Radny Leszek Pluta nawiązał do II etapu budowy kanalizacji na ul. Słowik. Podziękował za 

zrozumienie potrzeb mieszkańców. Są jeszcze trudności przy nakładkach bitumicznych ale 

wszystko idzie w dobrą stronę. Musi być gorzej, żeby było lepiej. 

Radny Leszek Pokorski odniósł się do drogi 786, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z 

Urzędu Marszałkowskiego dzięki dużym staraniom Pana Burmistrza. Radni otrzymali pismo 

od radnego powiatu H. Kasiury, gdzie radny powiedział że umie czytać między wierszami. 

Pan Kasiura nie uprawia polityki ale politykierstwo od 40 lat, który nie służy Koniecpolowi 

ale jego własnym celom. To nie Pan Kasiura wydeptał i poświęcił swój czas, żebyśmy 

otrzymali dofinansowanie. Radny oświadczył, że tylko dzięki Burmistrzowi Ryszardowi 

Sulidze udało nam się zdobyć środki na przebudowę drogi 786. Radny był rozżalony tym, że 

zostały z gminy wyciągnięte 100 tys. zł rok po roku, czemu był przeciwny.  

Burmistrz Ryszard Suliga dodał, że droga 786 to jest już historia, powtarzająca się z roku na 

rok. Pan H. Kasiura składał pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Marszałka 

Województwa Śląskiego. Burmistrz był z Panem Kasiurą również w Urzędzie 

Marszałkowskim, gdzie były prowadzone rozmowy o drodze 786. Burmistrz zadał pytanie 

dlaczego nie została droga wykonana 10 lat wcześniej, bo tego nie wie. Od roku 2015 

wspólnie z radnymi były zbierane podpisy po to, żeby wesprzeć działania dotyczące 

przebudowy drogi. Rozmowy były ciągle prowadzone zarówno w Katowicach, jak i w 

Warszawie. Istotną rzeczą jest to, że droga ta będzie robiona. Wielkie podziękowania należą 

się Panu Marszałkowi, który miał tu być z nami dzisiaj, ale z innych przyczyn nie mógł 

przyjechać na posiedzenie sesji oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z 

przebudową drogi 786 i budową przystanku kolejowego będą utrudnienia dla mieszkańców. 

Jako gmina musimy zadbać, aby te niedoskonałości były jak najmniej odczuwalne. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek odniósł się do wypowiedzi radnego Leszka Pokorskiego, 

mówiąc że Pan Kasiura walczył od dawna o tę drogę. Nieistotne, kto załatwił a kto nie. 

Dyrektor jest wdzięczny Panu Burmistrzowi, bo jeździł w tej sprawie. Dyrektor Gwidon 

Jelonek stanął w obronie nieobecnego H. Kasiury, z którym jest razem w Zarządzie Starostwa 

Powiatu Częstochowskiego. Jest to wielce zasłużony człowiek dla Koniecpola. Bardzo wiele 

pieniędzy z powiatu ściągnął dla naszej gminy. Bardzo dużo zrobił dla Koniecpola. Siedząc w 

Koniecpolu za biurkiem niedużo się zrobi, trzeba jeździć, spotykać się i rozmawiać o 

istotnych sprawach dla naszej gminy. Jestem też wdzięczny Panu Burmistrzowi za umiejętne 

załatwianie spraw.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że droga 786 jest to droga wojewódzka. Wszyscy 

będziemy się cieszyć, kiedy ta droga powstanie. 

Radny Leszek Pokorski zadał pytanie, dlaczego na sesji w połowie listopada zeszłego roku p. 

Kasiura mając odpowiedź na wyremontowanie studzienek odsyłał ws. drogi 794 w ul. 

Kościuszki do Marszałka. Radny zapytał kto ma załatwiać sprawy: on sam czy p. Kasiura? Ile 

zostało wyremontowanych studzienek na polecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich od wiosny 

tego roku?  
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Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz dodała, że poczekamy na to, kiedy p. Kasiura sam będzie 

mógł się do tego odnieść. 

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek powiedział, że to co było zlecone zostało wykonane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg.  

Radny Leszek Pokorski zwracając się do Pana Dyrektora G. Jelonka powiedział, że zostało 

wyremontowanych 5 studzienek, a wyskakują następne.  

Dyrektor Biura Gwidon Jelonek – to nie jest moment, żeby tutaj o tym rozmawiać. Dyrektor 

zaproponował spotkanie z p. Kasiurą w obwodzie drogowym w Radoszewnica-Koniecpol w 

celu przeanalizowania tematu ww. wymienionego remontu studzienek.. 

Radny Andrzej Kozak zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza ws. dużego nasilenia ruchu 

samochodowego na drodze od Załęża do Okołowic i kiedy zostaną wyczyszczone pobocza? 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że jest to problem nie tylko naszej gminy. Będzie 

robione zapytanie jeszcze w tym tygodniu dotyczące usunięcia tych gałęzi. Najwięcej takich 

prac będzie wykonywane w okresie późnej jesieni i zimy. Będziemy to też wykonywać, kiedy 

będzie robiona nakładka asfaltowa na tym odcinku. 

Radny Wojciech Skrobich zadał pytanie, czy w związku z planowaną przebudową drogi 786 

jest możliwość na przyspieszenie remontu ul. Szkolnej? Czy przy planowanej modernizacji 

oświetlenia na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Żeromskiego można ten 

kawałek doświetlić. Kolejnym wnioskiem radnego była sprawa usunięcia sceny plenerowej z 

placu Szkoły Podstawowej nr 1. 

Burmistrz Ryszard Suliga powiedział, że szkoła występowała do nas z prośbą że chciała tę 

scenę. Przekazaliśmy scenę do szkoły. Teraz Pan Dyrektor SP nr 1 stwierdził, że nie chce tej 

sceny. Zapytaliśmy, kto byłby zainteresowany i zostanie przekazane to do stowarzyszenia. W 

sprawie ul. Szkolnej złożono dokumenty o dofinansowanie, co jest w trakcie oceny formalnej. 

Nie mamy żadnej możliwości przyspieszenia. Jedynie przy okazji budowy tej drogi 

chcielibyśmy rozmawiać o objeździe ul. Stawki. Sprawa lampy jest uwzględniona na tym 

odcinku i chcemy przejście to przebudować.  

Radny Zbigniew Lamch wnioskował o możliwości oznakowania pionowego i poziomego w 

Luborczy w ciągu ul. Leśnej i ul. Łąkowej. Radny odniósł się do wypowiedzi radnego L. 

Pokorskiego, mówiąc że p. Kasiura wiele zrobił, co widać np. na Zagaciu i Kozakowie, gdzie 

mieszkańcy nie mieli drogi. Jest wiele wsi, gdzie zostały poprowadzone drogi powiatowe. W  

poprzedniej kadencji zabrakło wyjazdów w sprawie drogi 786 i chodnika w Luborczy. 

Poprzedni Burmistrz nie pojechał i nie załatwił, i chodnika w Luborczy nie ma. Chwała 

obecnemu Burmistrzowi, że jeździ i załatwia pieniądze.  

Burmistrz Ryszard Suliga – będzie organizacja ruchu i sprawę prowadzi p. Henryk Kasiura. 

Mamy nadzieję, że będzie to załatwione.  

Radny Andrzej Kozak dodał jeszcze, że w dniu wczorajszym odbyło się zebranie sołeckie w 

Kuźnicy Grodziskiej i pani Sołtys zasygnalizowała problem ws. przystanku na drodze do 

Rudnik, aby wyłożyć żwir lub kostkę. Miałoby to być pokryte z funduszu sołeckiego, a 

szkoda tych środków. Może wyłożyć to na razie kamieniem albo kostką z odzysku z 

chodników. 

Burmistrz Ryszard Suliga – to nie są duże kwoty. Wykonaliśmy praktycznie na każdym 

sołectwie przystanek. Może nie każdy jest wyłożony kostką czy utwardzony żwirem. Zostanie 

to poprawione. 

Sołtys Rudniki-Kolonia Lech Gieroń odniósł się do zarośniętych poboczy od szkoły w 

kierunku Pękowca i z Pękowca do Piasków. 

Burmistrz Ryszard Suliga jest to zaplanowane na wszystkich drogach gminnych. Będzie to 

zrobione po kolei. 
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Ad. 9 Sprawy różne. 

Radny Dariusz Świerczyna złożył podziękowania za wykonania łącznika między ul. 

Zachodnią a ul. Kościuszki. 

Radna Sylwia Swojnóg podziękowała za realizację zadania wykonania przystanku w Starym 

Koniecpolu.  

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – Pan Burmistrz zapraszał na koncert organowy, który 

odbędzie się w najbliższą niedzielę w kościele Św. Trójcy.  

 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia 

XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym zakończono obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

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


