PROTOKÓŁ Nr XIX/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich
odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
w siedzibie Urzędu i Miasta i Gminy w Końskich
W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 18 radnych na ogólną
liczbę 21. 3 radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.
W sesji wzięło udział 8 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 26 osób.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego
protokołu i stanowią jego załączniki.
Obrady trwały od godziny 800 do godziny 830.
Ad.pkt 1
XIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018 otworzył radny Zbigniew
Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady
radnych Rady Miejskiej oraz gości.
Stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą
czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej
Poinformował, że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy. Wniosek ten radni otrzymali i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania - dodał.
W dniu 22 lutego br. wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi wniesionej przez Waldemara Kalitę i Jadwigę Kalitę, Jerzego Stępnia
i Halinę Stępień, na uchwałę Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27
czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta
i Gminy Końskie.
Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku.
Następnie poinformował, że w przypadku przyjęcia tego wniosku przedmiotowy projekt
uchwały rozpatrzony zostanie w pkt 3 jako podpunkt ,,h” porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku
do porządku obrad.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach
za (jednogłośnie) przyjęła wniosek do porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad wraz
z przyjętym wnioskiem pod głosowanie.
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Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach
za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na
2016 r.,
c) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół
w Stadnickiej Woli,
d) w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego „Małe Przedszkole w Rogowie”
w Zespole Szkół w Rogowie,
e) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gabrieli
Wojciechowskiej w Nieświniu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
f) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Modliszewicach,
g) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Kazanowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
h) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
wniesionej przez Waldemara Kalitę i Jadwigę Kalitę, Jerzego Stępnia i Halinę Stępień,
na uchwałę Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy
Końskie.
4. Zakończenie obrad.
Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektów uchwał.
a)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016 – 2025 wraz
z autopoprawką, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis
Omówiła ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uwagi wnieśli:
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk
Zapytał, czy zapisana była kwota 350 tys. zł, a teraz zdejmowane jest 150 tys. zł.
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis
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Zadanie dotyczące pomocy rzeczowej, limit był 500 000, odrębną uchwałą było wyznaczone
to na okres 2 lat, 300 000 na rok budżetowy 2016 oraz 200 000 na rok 2017. Na dzień
dzisiejszy mają już podpisaną umowę z wykonawcą. W związku z tym, pozwala to na
skorygowanie limitu wydatków na rok 2016.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/179/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
b)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Końskie na 2016 r., radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis
Omówiła ww. projekt uchwały.
Uwagi wnieśli:
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk
Stwierdził, że wiadomym jest, że zadania inwestycyjne są potrzebne, ale wprowadzane są
nowe kolejne, które będą kumulowały koszty, a nie będą przynosiły wpływów do budżetu.
Zapytał, czy dzisiaj są to rzeczy najważniejsze dla miasta, czy nie ma innych ważniejszych
zadań inwestycyjnych, na które te pieniądze powinny być przeznaczone np. na drogi.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził, że trudno zarzucić Gminie Końskie, że nie dba o drogi, biorąc pod uwagę nakłady,
które czyni i które stara się zwiększać. Tutaj sytuacja jest szczególna dlatego, że podobnie jak
w ubiegłym roku Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków dla dofinansowania inwestycji
gminnych. Jest ogłoszony identyczny program do którego Gmina przystąpiła w zeszłym roku,
chodzi o place zabaw przy szkołach i przedszkolach, które mogły być przedmiotem
dofinansowania. Teraz jest kolejny - do 15 marca należy złożyć aplikację. Jednym
z elementów musi być uchwała budżetowa, w której te zadania zostaną pokazane. Część
z tych zadań jest w budżecie obywatelskim. Chodzi tylko o to, żeby je wyodrębnić, pokazać
jako element wniosku. Te, które nie były do tej pory w budżecie, to przebudowa stadionu
OSiR-u na ul. Południowej, które są w dokumentacji technicznej z 2009-2010 r. i jest to próba
kontynuacji przebudowy tego stadionu z jego elementami z jednoczesną próbą skorzystania
z dofinansowania. Te rzeczy, które wynikają z budżetu obywatelskiego będą robione,
niezależnie od wyniku postępowania konkursowego, ponieważ to zostało zagwarantowane
podczas formuły głosowania nad budżetem obywatelskim, ale jeżeli można do tego otrzymać
dofinansowanie w wysokości 33% to zasadne jest, aby spróbować. Natomiast jeżeli chodzi
o przebudowę stadionu, to będzie to robione pod warunkiem, że Gmina uzyska
dofinansowanie.
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Radny Krzysztof Grzegorczyk
Rusza Program Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej - edycja 2016. Poprosił
o przybliżenie tego tematu, jakie wnioski trzeba składać, kto się kwalifikuje do tego
programu.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
To jest program cykliczny ogłaszany co roku, z tym, że termin naboru wniosków i opis
przedsięwzięć, które mogą być kwalifikowane jest co roku uszczegóławiany, ponieważ nie
jest to program wieloletni, tylko program roczny. W tym przypadku Gmina aplikuje
z inwestycjami gminnymi. Aplikować mogą przede wszystkim jednostki samorządu
terytorialnego.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 17 głosach za oraz 1
głosie wstrzymującym się podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/180/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
c)
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole
Szkół w Stadnickiej Woli, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Omówił ww. projekt uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/181/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
d)
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego ,,Małe
Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie, radni otrzymali – poinformował
Przewodniczący obrad.
Z-ca – Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Omówił ww. projekt uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
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Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/182/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
e)
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gabrieli
Wojciechowskiej w Nieświniu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, radni otrzymali
– poinformował Przewodniczący obrad.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Omówił ww. projekt uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/183/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
f)
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Modliszewicach, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Omówił ww. projekt uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/184/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
g)
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im Stefana
Żeromskiego w Kazanowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, radni otrzymali –
poinformował Przewodniczący obrad.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Omówił ww. projekt uchwały.
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Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/185/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
h)
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi wniesionej przez Waldemara Kalitę i Jadwigę Kalitę, Jerzego Stępnia i
Halinę Stępień, na uchwałę Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy
Końskie, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Omówił ww. projekt uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) podjęła
U C H W A Ł Ę NR XIX/186/2016
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad nadzwyczajnej XIX sesji Rady Miejskiej
w Końskich w kadencji 2014-2018.
Protokołowali:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Rafał Kuba
Inspektor Biura Rady Miejskiej
Anna Wasik
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