PROTOKÓŁ NR XLII/2017
z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich
odbytej w dniu 30 października 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich
W XLII sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę
21. W sesji wzięło udział 27 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło
48 osób.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego
protokołu i stanowią jego załączniki.
Obrady trwały od godziny 900 do godziny 1510 .
Ad. 1
XLII sesję Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018 otworzył radny Zbigniew
Kowalczyk – Prze wodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na
obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.
Następnie poinformował, że w dniu 23 października 2017 r. zmarła radna pierwszej
kadencji samorządowej 1990-1994 Pani Danuta Paliwoda.
W związku z powyższym uczestnicy sesji uczcili pamięć zmarłej „minutą ciszy”.
Następnie głos zabrała:
Urszula Przygodzka – Z-ca Dyrektora PCPR w Końskich
Zapoznała wszystkich obecnych na sesji z prowadzoną akcją Wojewody
Świętokrzyskiego pt. ,,Poszukuję rodziców od zaraz”, wskazując, że jest to duża
inicjatywa. Stwierdziła, że PCPR corocznie włącza się do tej akcji propagując szeroko
pieczę zastępczą na terenie powiatu koneckiego. Następnie poprosiła o rozpropagowanie
na terenie swoich sołectw oraz wśród znajomych przygotowanych materiałów, ulotek
i plakatów.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych na ogólną
liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych
uchwał.
(W trakcie obrad przybyli: radny Karol Cygankiewicz oraz radny Mirosław Dudka –
quorum wyniosło 21 radnych).
Ad. pkt 2
Prze wodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokóły Nr: XXXVI/2017 z dn.
29.06.2017 r., Nr XXXVII/2017 z dn. 11.08.2017 r., Nr XXXVIII/2017 z dn.
30.08.2017 r., Nr XXXIX/2017 z dn. 13.09.2017 r., Nr XL/2017 z dn. 21.09.2017 r. oraz
Nr XLI/2017 z dn. 12.10.2017 r. Rada Miejska przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 94 ust. 5
Statutu Gminy Końskie nie zostały zgłoszone uwagi do tych protokołów.
Ad. pkt 3
Prze wodniczący obrad stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie
zachodzi potrzeba jego odczytywania.

Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym, Rada
może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji, bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza o zdjęcie
z porządku obrad z pkt 11 ppkt-u bb) projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych ulic: Metalurgów w Końskich oraz Kuźniczej i Przemysłowej w Kornicy
i w Końskich.
Następnie Burmistrz MiG – Krzysztof Obratański uzupełnił swój wniosek o zdjęcie z
porządku obrad z pkt 11 ppkt-u x) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Przewodniczący obrad poinformował że w przypadku przyjęcia przedmiotowego wniosku
pkt 11 zawierał będzie ppkt -y od a) do z)
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał zgłoszony przez Burmistrza
wniosek do porządku obrad pod głosowanie.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) wniosek do porządku obrad przyjęła.
Następnie przewodniczący obrad poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic:
Warszawskiej, Stanisława Staszica i Armii Krajowej nadaje się nazwę ,,Rondo im.
Przemysława Gosiewskiego”,
b) zmieniająca uchwałę Nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada
2011 r. w prawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy
placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie.
Poinformował, że w przypadku przyjęcia tego wniosku przedmiotowe projekty uchwał
rozpatrzone zostaną w pkt 11 jako podpunkty aa) i bb).
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał zgłoszony przez Burmistrza
wniosek do porządku obrad pod głosowanie.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) wniosek do porządku obrad przyjęła.
Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania
projektów uchwał w pkt. 11 porządku obrad polegającą na przesunięciu rozpatrzenia
projektów uchwał: z ppkt-u „r” do ppkt-u „a”, z ppkt-u „s” do ppkt-u „b”, z ppkt-u „t” do
ppkt-u „c”, z ppkt-u „u” do ppkt-u „d”, z ppkt-u „v” do ppkt- u „e”. W przypadku przyjęcia
wniosku kolejne ppkt-y w pkt 11 porządku obrad zmienią tym samym swoją kolejność.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał zgłoszony przez siebie
wniosek do porządku obrad pod głosowanie.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) wniosek do porządku obrad przyjęła.
Wobec braku uwag i innych wniosków Prze wodniczący obrad poddał przyjęcie
porządku obrad pod głosowanie wraz z przyjętymi wnioskami.

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach
za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła.
Po rozpatrzeniu pkt-u 5 porządku obrad Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę
porządku obrad polegającą na przesunięciu rozpatrzenia projektów uchwał z pkt- u 11 do
pkt-u 6, kolejne pkt- y zmienią odpowiednio swoją kolejność.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał zgłoszony przez siebie
wniosek do porządku obrad pod głosowanie.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) wniosek zmieniający porządek obrad przyjęła.
P o r z ą d e k o b r a d (po zmianach):
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
i gminy Końskie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne
miasta,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu
miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego sołectwo Modliszewice,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego sołectwo Sierosławice,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49,
część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część
działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków,
zmieniającej uchwałę Nr XXIX/279/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026,
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Emilii Plater w Końskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Emilii Plater
w Końskich,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Stanisława Staszica w Końskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława
Staszica w Końskich,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Dziebałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziebałtowie,

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego w Kazanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana
Żeromskiego w Kazanowie,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Kopaninach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopaninach,
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Modliszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modliszewicach,
p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr.
Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpr.
Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu,
q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Pomykowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Pomykowie,
r) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rogowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Rogowie,
s) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli,
t) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
u) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi
pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
v) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018,
w) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
x) zmieniająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września
2015 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Końskie,
y) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
z) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych
przystanków,
aa) nadania rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic: Warszawskiej,
Stanisława Staszica i Armii Krajowej nadaje się nazwę ,,Rondo im. Przemysława
Gosiewskiego”,
bb) zmieniająca uchwałę Nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada
2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy
placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie.

7. Informacja nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy
Końskie.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny
2016/2017.

10. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego
2017/2018.
11. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
14. Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno- higienicznego
miasta i gminy Końskie.
15. Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli
funkcjonowania M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
16. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Ad. pkt. 4
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Przedstawił informację o pracy między sesjami.
Uwagi wnieśli:
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Koze rawski
Stwierdził cyt.:
,,W informacji o pracy w okresie między sesjami Pan Burmistrz nie wspomniał
o działaniach dotyczących budowy parkingu na rogu ulicy Warszawskiej i Spółdzielczej.
Na portalu społecznościowym Pan Burmistrz udzielił informacji forumowiczom – wynika,
że nie ma porozumienia jeżeli chodzi o działki, które są we władaniu Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej. Podam też informację, że Spółdzielnia wystąpiła o scalenie tych
działek, tych działek, to jest cztery i osiem dziesiątych ara, tj. 480 metrów. To nie jest
dużo, bo o ile mogę się mylić, ale ogólna powierzchnia wynosi chyba ok. 15 arów, z tego
co wiem. Spółdzielnia, po prostu to jest jej własność, własność rolników do których
należy, siedem tysięcy jest udziałowców, po prostu to jest ich majątek. Nie ma sklepu
w Końskich firmowego mleczarni, jest za torami, cieszy się bardzo dużą popularnością.
Mieszkańcy tam dojeżdżają, starsi dochodzą i prawdopodobnie, gdyby te działki były
scalone, wówczas Zarząd mógłby wybudować tam sklep firmowy, który no powierzchnię
mógłby mieć załóżmy 150 metrów kwadratowych, czy nawet 100 metrów, zostałoby ok.
400 metrów na parking, byłby parking po prostu pomniejszony o te gabaryty 100-150
metrów i po prostu tych kilkanaście arów pozostałoby na parking. Tym bardziej, że
odeszłyby jakieś koszta, bo te, które zostaną po wybudowaniu sklepu, byłby parking, no to
już będzie budowała mleczarnia tutaj, to nam odchodzi. Tym bardziej, że też byłyby
bezpośrednie zyski z budynków po prostu, z podatków, które są w określonej działalności
tutaj tej gospodarczej jako sklep. I tutaj naprawdę rozmawiam z mieszkańcami, bo tutaj
jest taka sprawa bulwersująca, no każdy, niezrozumiałe jest dlaczego nie można dojść do
tego porozumienia, scalić te działki, przekazać, umożliwić budowę mleczarni tego sklepu
i zagospodarować ten teren, żeby naprawdę, bo tam się wjedzie, ja wjechałem raz, nie
można wyjechać, są dziury, no niby można korzystać, nie ma sprzeciwu, są kamienie, no
naprawdę to w centrum miasta wygląda bardzo nieładnie i no to świadczy też tutaj o nas,
że akurat ten plac nie jest zagospodarowany. Także ja tutaj, ze swojej strony apeluję, żeby
Pan Burmistrz jak najszybciej przystąpił do scalenia tych działek, zlokalizowania
w konkretnym miejscu, żeby Spółdzielnia przystąpiła do budowy, do zagospodarowania

tego terenu, poprzez jakieś zabudowania, a resztę przeznaczyć na parking. Parking, jeżeli
będzie miał 10 arów załóżmy, no będzie dużym parkingiem plus parking jeszcze mleczarni.
Tutaj, jeżeli są jakieś przeszkody jakieś opory ze strony Zarządu Spółdzielni, to więc nie
wiem, może zaprosilibyśmy tutaj Zarząd Spółdzielni w tym temacie, żeby osiągnąć jakieś
porozumienie, bo z mojej opinii i też mieszkańców, to jest niezrozumiałe, dlaczego tyle lat
ta sprawa jest odwlekana i tutaj jakoś brak dobrej woli, no nie wiadomo czyjej woli tutaj
brak dobrej, no jest sprawa własności, ktoś ma własność. Sam fakt, że sklepu nie ma tutaj
mleczarnia, chodzą ludzie za tory starsi. Znam to z autopsji, z tego względu, że także tutaj
bardzo apeluję w tej chwili do Pana Burmistrza o przyspieszenie po prostu tych działań,
żeby tą sprawę zakończyć i osiągnąć porozumienie z zarządem Spółdzielni Mleczarskiej”.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził cyt.:
,,Po pierwsze, chciałbym uściślić, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska nie jest
właścicielem tych działek, jest użytkownikiem wieczystym, choć użytkowanie wieczyste jest
w wielu aspektach prawie tożsame, choć to nie jest to samo. Po drugie, inna jest wartość
trzech działek maleńkich, mających po mniej więcej 150 metrów kwadratowych od jednej
działki liczącej ponad cztery ary. Zgodnie z pismem, które jest ostatnim w korespondencji
z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, władze Spółdzielni proponują, by te działki scalić
w ten sposób, żeby wykroić nową zupełnie działkę od strony ulicy Warszawskiej
obejmującą w metrach kwadratowych wartość tożsamą, co ich działki. Oznaczać by to
mogło, że zostanie działka do zabudowy pierzejowej przekazana Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej. Natomiast gminie pozostanie działka na zapleczu tego sklepu, a więc
parking byłby tak naprawdę potrzebny bardziej klientom tego sklepu, niż mógłby być
wykorzystany publicznie. Poza tym, jeżeli to miałby być parking publiczny, to pamiętajmy,
że przy projektowaniu takiego parkingu zdaje się, że przepisy nie pozwalają na to, żeby
lokalizować miejsca postojowe, parkingowe bliżej niż 10 metrów od ściany budynku,
chyba że między lokalizacją parkingu, a ścianą budynku jest droga lub dojazd. Z tego
punktu widzenia, gdybyśmy dokonali tego podziału, tak naprawdę możemy zapomnieć
o parkingu w tym miejscu i też myślę, że warto o tym powiedzieć, że kwestia scalenia
pojawiła się dopiero w połowie tego roku, ponieważ w 2015 r. startowaliśmy z taką
sytuacją, że spośród sześciu działek, na które dzieliła się ta ogromna nieruchomość
nieprzekraczająca bodajże tam 18 arów, jedna działka była własnością Gminy Końskie,
jedna była w użytkowaniu wieczystym PSS Społem i trzy były w użytkowaniu wieczystym
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W 2015 r. również za Państwa zgodą, dokonaliśmy
zamiany działki z PSS Społem na fragment działki na Sielpi. Rezultat jest taki, że mamy
dzisiaj ok. 75% powierzchni tej nieruchomości w bezpośrednim władaniu. Z Okręgową
Spółdzielnią Mleczarską prowadziliśmy negocjacje na temat sposobu doprowadzenia do
budowy tego parkingu i na koniec zeszłego roku byliśmy w zasadzie w końcu
porozumienia, ponieważ gmina zaproponowała rozmaite formy dojścia do takiego
porozumienia, biorąc pod uwagę interes miasta, jakim jest rzeczywiście zaspokojenie
powszechnego braku miejsc postojowych w centrum miasta, Gmina zaproponowała
odkupienie prawa wieczystego użytkowania od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,
zamianę na inną nieruchomość, którą wskaże Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, a której
pozyskanie, albo posiadanie jest w gestii Gminy, pożyczenie na potrzeby organizacji
takiego właśnie zespołu miejsc postojowych lub dzierżawę. Spośród tych możliwości
władze Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wybrały dzierżawę jako najbardziej im
odpowiadający sposób doprowadzenia nam możliwości realizacji przez gminę tego
zamierzenia. Po kilkukrotnym przesyłaniu sobie kolejnych wersji projektów umów
dzierżawnych, w końcu grudnia uzgodniona umowa dzierżawy, została przekazana do

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, już podpisana przeze mnie, ponieważ tak jak
powiedziałem, tekst tej umowy przechodził kilkakrotne weryfikacje, nanoszone były
poprawki zgłoszone przez jedną, drugą stronę, ostatecznie on miał charakter uzgodnionej
treści. Gmina miała obietnicę, że w krótkim czasie ta umowa dzierżawy zostanie
podpisana i odesłana. W pierwszym kwartale próby kontaktu z władzami Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej, były niemożliwe, ponieważ Spółdzielnia ma swój rytm pracy
związany z charakterem działalności, czyli z tym, że rzeczywiście jest Spółdzielnią, a to
oznacza szereg spotkań ze spółdzielcami, sprawozdawczo-wyborczych, w których
uczestniczą członkowie Zarządu i w związku z tym, pierwszy kontakt stał się możliwy
dopiero po zakończeniu całej tej procedury spółdzielczej, w końcu pierwszej połowy tego
roku i wówczas dowiedziałem się, że jednak ta umowa dzierżawy nie wchodzi w grę, że
jedynym sposobem, który Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska widzi jako rozwiązanie
problemu, to jest zamiana. Otóż nawet zakładając najlepszą wolę, dzisiaj nie ma
możliwości dokonania zamiany, ponieważ nie ma działki zamiennej. Należałoby dla tego
terenu zlecić opracowanie geodezyjne, które wydzielałoby nową nieruchomość kosztem
nieruchomości gminnej i na terenie nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
Potem należałoby doprowadzić do wprowadzenia tego do ewidencji geodezyjnej
Starostwa Powiatowego, a następnie do oszacowania wartości nieruchomości, bo co do
zasady podmiot publiczny taki jak gmina, może zamieniać się nieruchomościami, ale nie
metrami, tylko wartościami, czyli jest to tak naprawdę transakcja kupna - sprzedaży
w obydwie strony i liczona jest w złotówkach. Choćby z tego punktu widzenia
przygotowanie takiej operacji, to jest minimum rok czasu. Podczas rozmowy starałem się
namówić szefostwo Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej do zrewidowania tego pomysłu
wskazując na nieruchomości, które mogą być jeszcze atrakcyjne z punktu widzenia
zamierzeń inwestycyjnych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Sprawa nie jest
zakończona, choć jest niezwykle trudna, ponieważ jak na razie jedyną nieruchomością,
którą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wyraziła względne zainteresowanie, jest
fragment nieruchomości przy ulicy Spółdzielczej 14. To jest miejsce, gdzie kiedyś stał
budynek mieszkalny naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji - na rogu ulicy Dolnej
i ulicy Spółdzielczej. To jest bezpośrednie sąsiedztwo targowicy miejskiej, więc
wydzielenie działki tam wzbudziło pewne zainteresowanie. Jest też taka kwestia, czy
z punktu widzenia gminy, rozczłonkowanie własnościowe obszaru targowicy, jest
korzystne, jest do przyjęcia, czy nie znajdziemy innego sposobu na to, żeby się porozumieć.
Podzielam opinię Pana Przewodniczącego Kozerawskiego, że parking w Końskich,
zwłaszcza w centrum miasta, jest potrzebny i im wcześniej by powstał, tym lepiej.
Natomiast na pewno nie jest tak, że drogą prowadzącą do tego celu, jest dokonywanie
nowych podziałów w obrębie tej działki, przeniesienia własności i na pewno nie jest to
droga krótkotrwała. Ja myślę, że zakończenie negocjacji w sprawie potencjalnych działek
zamiennych, to będzie czas, w którym wystąpię do Państwa jako Rady Miejskiej o podjęcie
w tej sprawie decyzji, ponieważ ona jest na tyle ważna, że powinna być poprzedzona
właśnie publiczną dyskusją, oceną i wyborem najkorzystniejszego dla miasta wariantu. Ja
oczywiście szanuję jako partnera Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, nie zamierzam
zrobić niczego, co by miało charakter rozwiązania, przepraszam za to wyrażenie siłowego, ale jest prawdą, że bardziej niż powierzchni sklepowej, w Końskich brakuje
w centrum powierzchni parkingowej i miejsc parkowania”.
Radna Dorota Borkowska
Zapytała o budowę przedszkola w Pomykowie, czy gmina występowała o środki
zewnętrzne.

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Termin naboru przewidziany jest na koniec grudnia, więc przetarg będzie ogłoszony
w tym roku, ale tak żeby zobowiązanie finansowe zaciągnąć dopiero po złożeniu wniosku
– stwierdził. Poinformował, że w projekcie budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok,
przewidziane są dwie inwestycje oświatowe, które rozpoczną się w przyszłym roku. Są
to: Przedszkole Samorządowe w Pomykowie i Szkoła Podstawowa w Kopaninach.
Wiceprzewodnicząca Rady - Lidia Wiśnie wska
Zapytała, czy Gmina Końskie zakończyła sprzedaż działek na Osiedlu Jana Pawła II,
jeżeli nie, to czy dużo takich działek pozostało do sprzedaży.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził cyt.:
,,W starej części Osiedla Jana Pawła II w zasadzie nie mamy już działek niesprzedanych.
Natomiast mamy w kontynuacji Jana Pawła II, czyli w tym obszarze, który w tej chwili
jakby skończył swój czas jako plac budowy uzbrojenia. Mamy tam około 30 działek, dla tej
części zmieniony był plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego i zleciliśmy nowe
podziały geodezyjne tak, aby zwiększyć ilość działek kosztem wielkości, ponieważ
dominowały tam działki, które sięgały nawet 30 arów, z punktu widzenia nabywcy one
budziły zainteresowanie tylko najzamożniejszych a często nawet dla nich przekraczały
rozmiary oczekiwań również możliwości finansowych, dlatego podziały na działki 10, 15
arowe wydaje się tu dobrym krokiem w kierunku zaoferowania większej liczby
potencjalnie zainteresowanych dopóki nie zamkniemy tego etapu podziału nie możemy
przeznaczyć do sprzedaży bo ten podział już jest w zasadzie zrobiony teraz trzeba go
zatwierdzić, a następnie zlecić nowe oszacowanie wartości, prawdopodobnie sprzedaż
niestety przeniesie się na początek przyszłego roku choć robiliśmy wszystko żeby ta
sprzedaż była uruchomiona jeszcze w tym roku”.
Rady Andrzej Kosierkie wicz
Zapytał co Burmistrz postanowił w sprawie p. Mariana Gąszcza, który został wyrokiem
sądu przywrócony do pracy na Pływalni Miejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził, że wyroki sądu są do realizacji.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Na jednej z sesji nadzwyczajnych na wniosek Burmistrza, Rada Miejska powzięła
uchwałę dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie zakazu stosowania fajerwerków. Była
wówczas mowa o tym, że będą podejmowane próby wypracowania nowego rozwiązania
ograniczającego stosowanie tego typu środków. Dotyczy to głównie rejonu ulicy Polnej,
gdzie mieszkańcy zgłaszali taki problem. Stwierdził, że jest obecna na sesji
p. Szatkowska, która w tej sprawie była przedstawicielem grupy mieszkańców.
W związku z tym zapytał, czy w tej sprawie pojawił się jakiś pomysł na wprowadzanie
ograniczeń służących rozwiązaniu problemu zgłaszanego przez mieszkańców.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził, że znalezienie rozwiązania jest niezwykle trudne. Musieli się wycofać
z inicjatywy, którą podjęli sami w głębokim zrozumieniu problemów, jakie ta sytuacja
rodzi, ale byli w obliczu pewnego przymusu - stwierdził. Po pierwsze, to była kwestia
pozwu wniesionego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i opinii, że nie uda się

tej uchwały obronić w sądzie oraz konieczności poniesienia wszystkich kosztów
związanych z tym procesem. To nie jest tak, że gmina uchwałę o zakazie fajerwerków
podjęła bez rozeznania tematu, gdyż w kilku miejscowościach tego rodzaju ograniczenia
były. Niestety w późniejszym czasie wszędzie takie uchwały zostały uchylone, albo
z inicjatywy własnej samorządów, albo po przegranych procesach w sadzie
administracyjnym. Jeżeli więc ktoś ma wiedzę w jaki sposób od strony ustrojowej, od
strony organizacyjnej, znaleźć skuteczne rozwiązanie, to bardzo chętnie przyjmie taką
sugestię. Ze strony gminy nie ma nikogo, kto byłby zainteresowany tym, żeby
zrezygnować z takiej ochrony zwierząt przed stresem związanym z dosyć beztroskim
używaniem ogni sztucznych i tego rodzaju elementów towarzyszących różnym świętom
poza tymi, które są świętami państwowymi. W tej chwili nie ma jeszcze z wydziału
informacji. czy taki sposób, czy taki pomysł, został znaleziony, ale wszyscy nad tym
pracują.
Wobec innych braku innych uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził,
że:
Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę, po zakończeniu której wznowił obrady.
Ad. pkt. 5
Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
i gminy Końskie.
I
Przewodniczący Rady poinformował, ze wpłynęła pisemna informacja o stanie ładu,
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie od p. Doroty
Kaniowskiej – Prezesa Sądu Rejonowego w Końskich.
Radny Paweł Pisiałek – Przewodniczący Komisji Prawa i Praworządności odczytał
informację Prezesa Sądu Rejonowego w Końskich o stanie ładu, bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
II
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Końskich – Dariusz Dębowski
Przedstawił informację o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta i gminy Końskie.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

III.
Przewodniczący Rady poinformował, ze wpłynęła pisemna informacja o stanie ładu,
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie od p. Ewy
Bukowskiej – Prokuratora Rejonowego w Końskich, którą to informację następnie
odczytał.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
IV.
Komendant Straży Miejskiej – Aldona Musiał
Przedstawiła informację o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta i gminy Końskie.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Rozpatrzenie projektów uchwał
a)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od
terenów kolejowych po granice administracyjne miasta, był opiniowany przez właściwą
merytorycznie Komisję Rady, tj. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/391/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
b)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części
sołectwa Pomyków, był opiniowany przez właściwą merytorycznie Komisję Rady, tj.
Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię –
poinformował Przewodniczący Rady.

Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/392/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
c)
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice, był opiniowany
przez właściwą merytorycznie Komisję, tj. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/393/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu
d)
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice, był opiniowany
przez właściwą merytorycznie Komisję, tj. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/394/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
e)
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45,
3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy
Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości
Pomyków, był opiniowany przez właściwą merytorycznie Komisję Rady, tj. Komisję
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię - poinformował
Przewodniczący Rady.

Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/395/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
f)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/279/2016 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Koneckiego, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię –
poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/396/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
g)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Koneckiego,
był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował
Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 20 głosach za oraz
1 głosie przeciwnym powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/397/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
h)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026, był
opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował
Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/398/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
i)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Końskie na 2017 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną
opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Uwagi wnieśli:
Radna Barbara Galant
Zapytała, czy w związku z wycofaniem przez Burmistrza projektu uchwały o zamianie
nieruchomości, nie powinien być skorygowany zapis o dochodach w projekcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017
rok.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Wycofanie projektu uchwały oznacza, że nie pojawi się on ponownie na kolejnej sesji.
Chodzi przede wszystkim o stworzenie możliwości zaciągnięcia zobowiązania na zakup
nieruchomości, więc nie ma sprzeczności między jednym a drugim. Takim zapisem
otwierają sobie możliwość negocjacjo o zakup nieruchomości, bo o to w gruncie rzeczy
chodzi – stwierdził.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził cyt.:
,,Z punktu formalnego to było powiązane, bo wprowadzenie tego zapisu do budżetu było
związane z zamiarem zakupu. Jeżeli będzie robiony zakup, to dopiero wtedy
wprowadzimy, bo tak to jest blokowanie środków”.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Odpowiedział cyt.:
,,Tak jak powiedziałem nie widzę sprzeczności między jedną a drugą, ten zapis jest. On
będzie wykonany wtedy, bo to jest upoważnienie, a nie zobowiązanie, jeżeli będziemy
mogli z tego upoważnienia skorzystać, to skorzystamy, jeżeli nie, bo nie będzie woli
z drugiej strony, to nie skorzystamy”.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził cyt.:
,,Rozumiem, ale chodzi o czysto techniczny zapis, bo wprowadzamy go, a wiemy, że na
razie tego nie realizujemy. Ja rozumiem, że jak nie będzie zrealizowany zakup, to te
pieniądze po prostu zostaną, ale z drugiej strony obciążają budżet, a gdyby nie było tego
zapisu, to można częściowo, czy inne środki z tego, przeznaczyć na inne cele”.

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Nie ma dzisiaj takiego zagrożenia, że my możemy te pieniądze wydać na inne cele, ani że
mamy tych pieniędzy na tyle dużo, że możemy wykorzystać na inne cele, rezygnując
z tego zamiaru. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie szansa na dokonanie korekty
w sposób przemyślany – stwierdził.
Radna Barbara Galant
Zapytała cyt.:
,,Kwoty dochodu i rozchodu przyjęte już tu w projekcie budżetu, a wiemy, że one mogą
przynieść inny wymiar, czy inną kwotę i właśnie, czy to nie przeszkadza w głosowaniu?”.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód, ani natury formalnej, ani wynikającej
z ustawy o finansach publicznych, żeby w tym kształcie ten projekt zmiany w budżecie
przyjąć.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził cyt.:
,,Powiem, że Burmistrz mnie nie przekonuje z tą argumentacją, ponieważ, jeżeli nie ma
projektu uchwały mówiącej o zakupie, czy powiązanej transakcji, czyli zamiany, no to ten
zapis zmieniający w budżecie jest bezprzedmiotowy. Powinien być moim zdaniem
autopoprawką wycofany tak, jak został zdjęty projekt uchwały, dla którego ten zapis był
wprowadzony w budżecie”.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Odpowiedział cyt.:
,,Wykonanie zmian w budżecie wymaga najczęściej przynajmniej tygodnia pracy Wydziału
Finansowego. Zapis w tym kształcie, nie oznacza obowiązku wydatkowania pieniędzy,
ponieważ on jest obarczony pewnymi podmiotami wewnętrznymi i nie ma ryzyka, że te
pieniądze, albo wyparują, albo zostaną przeznaczone na coś innego. Na najbliższej sesji
Rady Miejskiej będziemy dokonywać takich korekt, które doprowadzą do zgodności
z oczekiwaniami i możliwościami. Na początku roku my sobie zwykle planujemy bardzo
wiele przedsięwzięć, które w ciągu roku mają szansę się wydarzyć. Często dokonujemy
korekt zamierzeń inwestycyjnych, ponieważ czasem zdarza się, że przewidywania jedne się
nie sprawdzają, a inne się pojawiają. W związku z tym, proponuję podjęcie uchwały
w takim kształcie, który uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji, ponieważ jak
powiedziałem, nie ma ryzyka dla budżetu i jego realizacji związanego z tym kształtem
zapisów budżetowych”.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Zapytał Skarbnika Miasta i Gminy, czy wykreślenie tego zapisu z projektu uchwały
w czymś koliduje.
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis
Na tą chwilę ten zapis w budżecie dający możliwość wydatkowania tych środków na
zakup związany z zamianą nieruchomości, będzie zapisem martwym. W momencie
przeniesienia teraz tych wydatków, musieliby korygować dwie uchwały, zarówno uchwałę
w sprawie zmian w budżecie co do wysokości wydatków majątkowych, jak
i uchwałę w sprawie WPF-u, gdzie są powiązane wielkości tychże wydatków, czyli będzie

to zapis martwy do czasu następnej sesji, kiedy te wielkości będzie można skorygować stwierdziła.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził cyt.:
,,Pani Skarbnik, pozostawiając ten zapis dajemy stronie, od której chcemy nabyć,
informację, że my taką kwotę przeznaczamy i nie wiem, czy to nie jest zła pozycja
negocjacyjna dla Pana Burmistrza, jeżeli mówimy o nabyciu tych terenów, bo powiedzą macie pieniądze już zaznaczone w budżecie na ten cel w określonej wysokości,
a rozmawialiśmy na komisji, że ta pierwsza oferta sprzedaży tych nieruchomości była dużo
mniejsza”.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Odpowiedział cyt.:
,,Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o techniki negocjacji, to ja rozumiem, że zawierają
różne środki przekonywania do zawarcia umów, ale gdybyśmy myśleli konsekwentnie
w ten sposób, to nie powinniśmy zapisywać żadnych wartości przy zamierzeniach
inwestycyjnych, dlatego, że tam są informacje o tym, ile możemy przeznaczyć, gdybyśmy
w ten sposób traktowali, to nie wolno by nam było w projekcie budżetu, sprawdzać jaką
chcemy przeznaczyć kwotę na salę, na drogę, bo potencjalny oferent mógłby zorientować
się i przedkładać oferty w podobnej wysokości. Tutaj nie ma zagrożenia związanego
z wydatkowaniem tych pieniędzy, albo z ich zagospodarowaniem na inne cele w sposób,
który będzie podlegał kontroli Rady Miejskiej”.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Te zapisy wynikały z tamtego projektu uchwały, który Burmistrz wycofał - stwierdził.
Radny Zbigniew Kucharski
Stwierdził cyt.:
,,Panie Przewodniczący, wracając do historii pamiętam wniosek, który złożyli radni
z drugiej strony stołu - Pani radna Borkowska i Pan Radny Grzegorczyk, w którym była
chęć nabycia tej nieruchomości po przeciwnej stronie. Jak pamiętam wtedy wszyscy
głosowaliśmy jednoznacznie, że chcemy tę nieruchomość przyłączyć do kompleksu
pałacowego. Nie rozumiem, dlaczego w tej chwili na siłę optuje Pan, skoro nie ma takiej
potrzeby, skoro mamy jeszcze możliwości negocjacji i spróbować pozyskać integralną
część całego kompleksu pałacowego. Nie rozumiem pańskiego takiego podejścia, że już
w tym momencie, musimy to korygować, możemy skorygować to na następnej sesji, tak
jak Burmistrz powiedział - nic w tym wypadku się nie dzieje, naprawdę. Dlatego, albo
musi Pan wyjaśnić dlaczego Pan tak mocno optuje za tym, żeby to wykreślić z budżetu, bo
ja tego nie mogę zrozumieć”.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził cyt.:
,,Logika jest prosta Panie radny, wprowadziliśmy ten zapis do zmiany w związku
z projektem uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości i żeby zabezpieczyć środki,
znalazł się zapis w budżecie, a skoro Pan Burmistrz wycofał tamten projekt uchwały, to
naturalną rzeczą jest, że powinno się zmienić zapis w zmianach w budżecie”.
Radny Zbigniew Kucharski
Zapytał cyt.:

,,Czego nie rozumie Pan w wyjaśnieniach Pana Burmistrza?…., bo widzę, że Pan nie
rozumie”.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził cyt.:
,,Panie radny, nie ma na razie sprawy, jeżeli będzie dogadana kwestia zakupu, moim
zdaniem powinny być wtedy wprowadzone nowe zapisy do projektu uchwały budżetowej
zmieniającej projekt uchwały budżetowej”.
Radny Krzysztof Grzegorczyk
Wnioskowali o ujęcie tego terenu w programie rewitalizacji, a nie o zamianę, a to jest
ogromna różnica – stwierdził.
Radny Zbigniew Kucharski
Zapytał cyt.:
,,Jak Pan chce to ująć skoro nie jest Pan właścicielem tego terenu, trzeba się zastanowić
nad czym się głosuje i co się zgłasza”.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził cyt.:
,,Wydaje mi się, że dyskusja zmierza w złym kierunku, procedujemy uchwałę o zmianach
w budżecie, nie głosujemy sprawę uchwały, której nie ma, którą mamy tylko w pamięci. Ja
przypominam, że złożyłem wniosek o to, żeby zdjąć z porządku obrad celem ponownego
przyjrzenia się szczegółom, powrotu na salę obrad, a więc nie zamierzam doprowadzić do
tego, że projekt będzie martwy. Uważam, że ostatecznie Rada Miejska w sprawie całości
lub części tamtego projektu uchwały powinna zająć stanowisko, bo lepiej żeby nie było to
stanowisko burmistrza poprzez zaniechanie, tylko stanowisko Rady Miejskiej, aby można
było jasno określić kto o pewnych rzeczach, działaniach zdecydował. Teraz jest kwestia
taka, czy pozostawienie zapisu w obecnym kształcie stwarza jakieś zagrożenie, jakieś
ryzyko, albo upoważnia do stwierdzenia, że te zapisy z punktu widzenia nadzoru
Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy Urzędu Wojewody grożą tej uchwale stwierdzeniem
nieważności.
Mogę powiedzieć, że na tyle moje kilkunastoletnie doświadczenie z przedkładaniem
Wysokiej Radzie projektów uchwał budżetowych wskazuje, że takiego zagrożenia nie ma.
Nie ma też zagrożenia, że zostanie podjęta decyzja, która spowoduje wypływ tych środków
na inne cele, niż takie, na które jest ogólna zgoda i przyzwolenie Rady Miejskiej”.
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 9 głosach za, 7
głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/399/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
j)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich w ośmioletnią

Szkołę Podstawową nr 1 im. Emilii Plater w Końskich, był opiniowany przez właściwą
Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną
opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/400/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
k)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, był opiniowany
przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/401/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
l)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Dziebałtowie, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący
Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/402/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

m)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie, był opiniowany przez
właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał
pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/403/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
n)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopaninach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Kopaninach, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący
Rady.
Uwagi wnieśli:
Radny Gustaw Słowik
Zapytał o plany budowy szkoły w Kopaninach.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowane są pieniądze pozwalające na uruchomienie
budowy Szkoły Podstawowej w Kopaninach, jeżeli będzie wola radnych, żeby ten projekt
budżetu stał się aktem prawnym powszechnie obowiązującym, czyli jeżeli Rada się na to
zgodzi, to w przyszłym roku rozpocznie się budowa, a zakończy w roku 2019 - stwierdził.
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/404/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
o)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modliszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Modliszewicach, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty,

Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący
Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/405/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
p)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpr. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu, był
opiniowany przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/406/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
q)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”
w Pomykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Majora Henryka Dobrzańskiego
,,Hubala” w Pomykowie, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował
Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/407/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

r)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rogowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rogowie, był opiniowany przez
właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał
pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/408/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
s)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Stadnickiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Stadnickiej
Woli, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady, tj. Komisję Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/409/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
t)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2018, był opiniowany przez Komisję Prawa i Praworządności oraz Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący
Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/410/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

u)
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, był
opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował
Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/411/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
v)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Końskich na rok 2018, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię
– poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/412/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
w)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, był
opiniowany przez Komisję Prawa i Praworządności oraz Komisję Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował
Przewodniczący Rady.
Głos zabierali:
Radna Barbara Galant
Zapytała, czy nie lepiej byłoby zrobić to w drodze przetargu, a nie na zamianę, wtedy jest
szansa, aby gmina otrzymała większą kwotę – stwierdziła.

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Co do zasady, to p. radna ma rację, że najczystszą formą, kiedy w drodze przetargu
otwartego publicznego, nieruchomość jest poddana przetargowi. Natomiast należy
zwrócić uwagę na lokalizację tej działki, brak możliwości jej zagospodarowania jako

działki samodzielnej, wynikający z zapisów planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego. Poza tym chciałby ostrzec przed takim
myśleniem trochę
roszczeniowym, że jeżeli sprzeda się coś w drodze przetargu, to ma się wyłącznie szansę
na maksymalizację zysków. Decyzja należy radnych – stwierdził.
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 9 głosach za 6
głosach przeciwnych oraz 5 wstrzymujących się powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/413/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
x)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”, był opiniowany przez Komisję Ochrony
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował
Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/414/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
y)
Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, był opiniowany przez
Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/415/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

z)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia
2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki
opłaty za korzystanie z tych przystanków, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał
pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za
(jednogłośnie) powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/416/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
aa)
Projekt uchwały w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Końskie u
zbiegu ulic: Warszawskiej, Stanisława Staszica i Armii Krajowej nadaje się nazwę
,,Rondo im. Przemysława Gosiewskiego”, był opiniowany przez Komisję Ochrony
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska, Komisję Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał
pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 11 głosach za,
7 głosach przeciw oraz 2 wstrzymujących się powzięła
U C H W A Ł Ę NR XLII/417/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
bb)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/131/2011 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania
z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie, był
opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał
pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za
(jednogłośnie) powzięła

U C H W A Ł Ę NR XLII/418/2017
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę, po zakończeniu której wznowił obrady.
Ad. 7
Informacja nt. stanu zagospodarowania te renów inwestycyjnych na te renie Gminy
Końskie.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Przedstawił informację nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie
Gminy Końskie.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Liczyli, że więcej sprzeda się terenów inwestycyjnych oraz że inwestorów będzie więcej –
stwierdził. Dodał, że możliwe, iż spowodowane jest to tym, że mają być wykonywane
przyłącza energetyczne, które trochę kosztują i dlatego sprawa się wydłuża.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził, że dobrym sygnałem jest początek zainteresowania terenami inwestycyjnymi
przez firmy spoza Końskich.
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
Ad. 8
Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami
Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami została przedłożona
radnym na piśmie – poinformował Przewodniczący Rady.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.
Ad. 9
Informacja o stanie realizacji zadań oś wiatowych w Gminie Końskie za rok szkolny
2016/2017
Przewodniczący Rady poinformował że ww. informacja została przedłożona na piśmie
oraz że informacja ta przedstawiana była na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki w dn. 26.10.2017 r.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).

Wobec braku innych uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
Ad. 10
Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego
2017/2018
I.
Radna Teresa Wilk – Członek Zespołu Kontrolnego Komisji Oś wiaty, Kultury,
Sportu i Turystyki
Przedstawiła informację nt. stanu przygotowania Przedszkoli Samorządowych: Nr 1 oraz
Nr 6 w Końskich do roku przedszkolnego 2017/2018.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie informację
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nt. stanu przygotowania Przedszkoli
Samorządowych: Nr 1 oraz Nr 6 w Końskich do roku przedszkolnego 2017/2018.
Rada Miejska w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww.
informację.
II.
Radny Mirosław Dudka – Prze wodniczący Zespołu Kontrolnego Komis ji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki
Przedstawił informację nt. stanu przygotowania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich
oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej Woli do roku szkolnego 2017/2018.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie informację
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nt. stanu przygotowania Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Końskich oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej
Woli do roku szkolnego 2017/2018.
Rada Miejska w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww.
informację.
III
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński
Przedstawił informację nt. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2017/2018.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawioną ww. informację do wiadomości.
Ad. 11
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2017 r.,
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. oraz
informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze
2017 r., radni otrzymali - poinformował Przewodniczący Rady.
(ww. informacje stanowią załączniki niniejszego protokołu).
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Przedstawił informację o realizacji budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze
2017 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskie j – radna Lidia Wiś nie wska
Zapoznała z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2017 r.
Wobec braku uwag Wysoka Rada przedłożone informacje budżetowe Burmistrza
przyjęła do wiadomości – stwierdził Prze wodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący obrad poinformował, że komisje problemowe Rady
wyraziły pozytywną opinię do informacji budżetowych.
Prze wodniczący Komis ji Re wizyjne j – radny Krzysztof Grzegorczyk
Przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich do wykonania
budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2017 r.
(ww. opinia stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie ww. opinię
Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) przyjęła opinię
Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2017 r.
Ad. 12
Inte rpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi
Prze wodniczący obrad przypominał, że w myśl § 78 ust. 2 i § 79 ust. 1 Statutu
Gminy Końskie interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania ustnie.
Radni: Barbara Galant, Dorota Borkowska, Lidia Wiśniewska, Helena Rozmus, Mirosław
Dudka, Zbigniew Kowalczyk, Krzysztof Grzegorczyk, Marek Kozerawski oraz Paweł
Pisiałek złożyli interpelacje wyłącznie na piśmie.
Potrzebę uzyskania odpowiedzi na piśmie zgłosili wszyscy radni.
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że zgłoszone na
piśmie interpelacje radnych kieruje do Burmistrza Miasta i Gminy.
Ad. 13
Informacja na temat oś wiadczeń majątkowych.

Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Zapoznał z informacją na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Zapoznał z informacją na temat oświadczeń majątkowych.
Wobec braku uwag Prze wodniczący Rady stwierdził, że:
Rada Miejska przyjęła przedstawione informacje do wiadomości.
Ad. 14
Rozpatrzenie protokołu Komis ji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społeczne j i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego
miasta i gminy Końskie.
Prze wodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy
Społeczne j i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich – radny Zbigniew
Kucharski
Przedstawił protokół z kontroli stanu sanitarno-higienicznego Miasta i Gminy Końskie
(składowisko odpadów komunalnych i dzikie wysypiska śmieci).
(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Głos zabrali:
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził, że są duże przekroczenia, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Złożony był
wniosek do budżetu obywatelskiego o zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza.
Zapytał czy zakup takiego urządzenia wiąże się wysokimi kosztami oraz czy ewentualnie
można pozyskać dofinansowanie na zakup urządzenia pomiarowego.
Zbignie w Skowron – Kierownik Referatu Gospodarki Wodne j, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UMiG.
Odpowiedział, że jeśli chodzi o taką stację mobilną, to jest koszt w granicach 100 000 zł.
W 2018 r. będzie na naszym terenie postawiona taka stacja, która będzie dokonywała
pomiaru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - wyjaśnił.
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie ww. protokołu z kontroli.
Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww.
protokół z kontroli.
Ad. 15
Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjne j Rady Miejskiej w Końskich z kontroli
funkcjonowania M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
Prze wodnicząca Zespołu Kontrolnego
w Końskich – radna Barbara Galant

Komis ji

Rewizyjnej Rady

Miejskiej

Przedstawiła protokół z kontroli funkcjonowania M-G Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich
(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu).
Głos zabrali:
Radna Barbara Galant
Zapytała o zbiórkę żywności.
Aneta Mikus zewska – Sorn – Dyrektor M-G Ośrodka Pomocy Społecznej
Stwierdziła cyt.:
,,Program Operacyjna Pomoc Żywnościowa. Tego programu nie realizowaliśmy w gminie
od bodajże trzech lat. Od dwóch lat, odkąd jestem dyrektorem, poszukujemy organizacji
pozarządowej, która mogłaby zająć się tym tematem, ale nie ma zainteresowania.
Poszukiwaliśmy bardzo długo. W końcu stwierdziliśmy, że Ośrodek Pomocy Społecznej
podejmie się tego działania. Niestety możemy się podjąć tego zadania tylko doraźnie.
Podpisaliśmy już umowę w piątek z Bankiem Żywności w Kielcach. Podpisując umowę już
musieliśmy przedstawić dokładną ilość osób, które będą brały udział w tym programie.
Określiliśmy na prawie 300 rodzin, to jest około 570 osób. Zmieniły się kryteria
w międzyczasie. W tym momencie kryterium to jest 200% kryterium dochodowego pomocy
społecznej, a więc 514 zł razy dwa na osobę w rodzinie, ale jeśli mielibyśmy objąć
wszystkie osoby z tym kryterium, byłoby ich znacznie więcej. Natomiast nie jesteśmy
w stanie na tym etapie objąć aż tylu naszych mieszkańców pomocą, więc traktujemy ten
program pilotażowo przez nas. Tak jak mówię, określiliśmy na około 570 osób, więc jest
to 100% kryterium dochodowego, bo tak mogliśmy tylko zrobić. Pierwsza dostawa, to jest
16 listopad 2017 r. godzina 10.00 i tutaj Pan radny Malicki już tutaj taki wniosek złożył,
bo potrzebujemy wolontariuszy do rozładunku tej żywności, ponieważ przyjedzie
samochód, to jest 7 ton tej żywności. Będziemy to składować w magazynie w Nowym
Kazanowie na plebani. Jest to po klasztorze pomieszczenie. Natomiast tam trzeba wnosić
to wszystko ręcznie. Nie jest możliwe wjechanie tam wózkiem widłowym, więc tych
wolontariuszy potrzeba będzie sporo, wąskie drzwi, progi, więc szukaliśmy magazynku,
który mógłby sprostać wymaganiom, ponieważ musi mieć określoną powierzchnię, musi
być zmywalna powierzchnia, muszą być lodówki, ponieważ jest 21 produktów
żywnościowych, w tym transporcie dostaniemy sześć produktów żywnościowych. Dziwię
się organizacjom pozarządowym, że nie chcą się za to wziąć, ponieważ wcześniej jeszcze
w 2013 r. zaostrzenia były znacznie mniejsze. Teraz te standardy są do spełnienia, takie
bardzo restrykcyjne, oprócz tego musimy objąć 10% osób, które skorzystają z tej pomocy
działaniami towarzyszącym, więc muszą tam być i warsztaty kulinarne i warsztaty
z niemarnowania żywności. Tych warsztatów jest chyba cztery, więc są to naprawdę
bardzo duże zaostrzenia, no ale podjęliśmy się tego. Ja też bardzo proszę o pomoc, bo
sami pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nie damy rady. Boimy się bardzo. Mamy
nadzieję, że damy radę. W następnym programie, jeżeli już przejdziemy ten pierwszy
chrzest, to wtedy moglibyśmy już większą liczbę naszych mieszkańców objąć tym
programem. Oczywiście liczymy na zainteresowanie innych organizacji, bo tak jak
powiedziałam - są wytyczne z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że
wszelkie pomoce społeczne, mogą być tylko doraźne tzw. organizacjami lokalnymi
zajmującymi się dystrybuowaniem tej żywności”.
Radna Barbara Galant
Zapytała ile razy w roku będą te paczki oraz skąd je będzie można odbierać.

Aneta Mikus zewska Sorn – Dyrektor M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
Transporty będą co dwa miesiące, teraz 16 listopada i potem za dwa miesiące i tak mniej
więcej co dwa miesiące. Koniec maja lub początek czerwca, to będzie już ostatni transport
- stwierdziła. Podpisując umowę musieli przekazać informację, gdzie jest magazyn i skąd
te osoby będą mogły odbierać żywność. Umowa mówi, że stamtąd ludzie muszą sobie
odbierać paczki. Nie można żadnej organizacji innej, czy innym osobom, przekazywać
dystrybuowania jako pośrednikom. Muszą być to beneficjenci ostateczni, którzy przyjadą
i to odbiorą.
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Koze rawski
Zapytał czy będzie przez M-GOPS tworzona jakaś lista.
Aneta Mikus zewska Sorn – Dyrektor M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
Odpowiedziała, że już podczas podpisania umowy musiała być ta lista stworzona. Musieli
dokładnie wiedzieć ile będzie paczek.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Zapytał, czy nie można było wykorzystać magazynów na ul Warszawskiej, tam, gdzie
kiedyś były składowane owoce i warzywa.
Aneta Mikus zewska Sorn – Dyrektor M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
Teraz zmieniły się standardy. Nikt nie podpisze umowy na jakieś tam magazyny. Muszą
mieć odpowiednie standardy, takie jak powierzchnia zmywalna, musi tam być chłodno,
muszą tam być płytki - stwierdziła.
Wobec braku innych uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu z kontroli.
Rada Miejska w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww.
protokół z kontroli.
Ad. 16
Informacje, komunikaty, oś wiadcze nia, wolne wnioski
Karina Schwe rzler
Poruszyła temat związany z bezdomnością zwierząt, nawiązując do sytuacji związanej
z wyłapaniem psa rasy bernardyn. Zapytała o procedury w sytuacjach kryzysowych
z udziałem zwierząt oraz pod jaki numer można dzwonić i zgłaszać taką interwencję.
Aleksandra Wojciechowska – Wilk – Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG w Końskich
Odpowiedziała, że wszystkie działania związane z bezdomnością zwierząt podejmowane
przez gminę są zgodne z przepisami ustawy. Natomiast na stronie Urzędu Miasta i Gminy
- w strefie obywatela - podany jest numer telefonu alarmowego. Każdy może zadzwonić
i zgłosić interwencję. Ponadto są służby takie jak policja.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Zaproponował, że jeżeli są jakieś wnioski i uwagi do systemu, który rzekomo nie działa,
to gmina jest gotowa na współpracę z każdym, kto zechce ją „oświecić” w tej sprawie. Są

otwarci na współpracę w każdej dziedzinie. Mogą się czegoś nauczyć od tych, którzy
wiedzą od nich lepiej. Na pewno będzie to z korzyścią dla pracy gminy i dla tych zwierząt
– stwierdził.
Karina Schwe rzler
Zapytała jaki jest koszt wyłapania psa, chodzi o transport i opiekę w schronisku.
Następnie zapytała jaki był koszt obsługi tej całej sprawy związanej z bernardynem.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził, że informacje finansowe są informacjami publicznymi. Każde na ten temat
zapytanie, spotka się z odpowiedzią, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
i ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zaproponował, aby złożyć zapytanie na
piśmie. Wówczas będzie udzielona pisemna odpowiedź, do której będzie można się
odnieść.
Prze wodniczący Rady – Zbignie w Kowalczyk
Stwierdził, że jeżeli jest problem, który należy zmienić, czy poprawić, to zastanowią się
nad tym jak to rozwiązać. Zaproponował p. Karinie Schwerzler złożenie pisma do Urzędu
oraz do wiadomości Rady Miejskiej opisującego problem przez nią zgłoszony.
I.
Prze wodniczący Rady zapoznał z rozstrzygnięciem nadzorczym – uchylenie planu
miejscowego (uchwała Nr XXXIX/383/2017 z dnia 13 września 2017 r.)
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu)
Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości.
II.
Prze wodniczący Rady zapoznał z pismem mieszkańców ulicy: Źródlanej, Ogrodowej,
Działkowej i Rzecznej w Końskich oraz z pismem Burmistrza zawierającym odpowiedź
na pismo mieszkańców.
(ww. pisma stanowią załączniki niniejszego protokołu)
Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pisma przyjęła do wiadomości.
III.
Prze wodniczący Rady zapoznał z pismem z IPN-u dotyczącym ulicy 16 Stycznia
w Końskich.
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu)
Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości.
IV.
Prze wodniczący Rady zapoznał z pismem Burmistrza
Inwentaryzacyjnej.
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu)

w

sprawie

Komisji

Wobec braku uwag Prze wodniczący obrad poddał pod głosowanie wyrażenie
pozytywnej opinii do przedmiotowego pisma.

Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) wyraziła
pozytywną opinię do ww. pisma.
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Stwierdził cyt.:
,,Chciałbym podziękować radnym Rady Miejskiej, którzy zagłosowali za uchwałą
o zmianie w budżecie, nie dlatego, że to był jakiś szczególny interes gminy, ale proszę
wyobrazić sobie sytuację pod względem legislacyjnym, gdybyśmy po przyjęciu uchwały
o WPF-e przyjęli uchwałę o zmianach w budżecie niezgodną z Wieloletnią Prognozą
Finansową. Mam takie wrażenie, że niestety kończy się ten dobry okres współpracy
w Radzie Miejskiej. Jest pewna logika kadencji. Za rok będziemy mieć wybory i bardzo
bym prosił Państwa radnych w swoim działaniu, w analizach, w swoim sumieniu
rozważyli, czy logika konfrontacji i szukania wszędzie podtekstów politycznych, nie jest
jednak gorsza i dla nas osobiście i dla życia gminy jako całości. Bardzo bym prosił o to,
żeby udało się zbudować taką współpracę, której do tej pory inni nam mogli zazdrościć, że
poza podziałami politycznymi, Samorząd Końskie złożony z Urzędu Miasta i z Rady
Miejskiej, współpracował myślę z korzyścią i tak był oceniany przez naszych mieszkańców.
Trzeba pewnej odwagi, żeby zagłosować pod wpływem takiego ciśnienia za takimi
rozwiązaniami. Chciałbym Państwu podziękować. Druga rzecz, będę prosił o powołanie
takiego zespołu negocjacyjnego w sprawie, którą dzisiaj wycofałem z porządku obrad
i proponuję, by to przewodniczący klubów radnych zaangażowali się i wyznaczyli osoby,
które mogłyby wspomóc Urząd w negocjacjach dotyczących możliwości nabycia przez
Gminę Końskie nieruchomości po południowej stronie ulicy Partyzantów, dlatego że jak
zrozumiałem z przebiegu dyskusji na komisjach, zamiar nabycia tych nieruchomości, nie
budzi większych sprzeciwów, wręcz przeciwnie jest opcją pożądaną i większość radnych
uważa, że Gmina ma zobowiązania wobec zabytków, zwłaszcza, że ich - tak jak
Przewodniczący Kozerawski powiedział - nie mamy aż tak dużo. Pozostaje problem
rozstrzygnięcia sposobu nabycia i jeżeli pod tym względem są wątpliwości, to dobrze
byłoby je wyjaśnić w sposób transparentny, w sposób, który byłby bliski oczom, uszom
wszystkich zainteresowanych dobrem gminy. Dlatego zaproszę do takiego zespołu
negocjacyjnego Państwa radnych. Wierzę, że podejmiecie odważnie tego rodzaju
działania i jaka będzie opinia, to zobaczymy, ale dobrze by było tak, jak powiedziałem,
przeprowadzić w sposób transparentny przy otwartej kurtynie z udziałem społecznym o jak
najszerszym zakresie.”
Ad. 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Prze wodniczący Rady – Radny Zbignie w
Kowalczyk podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XLII sesji Rady
Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018.
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