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PROTOKÓŁ Nr XII/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich 

odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 r.  

w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Końskich  

 

 

        W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 15 radnych na ogólną 

liczbę 21. 6 radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.  

W sesji wzięły udział 3 osoby zaproszone. Łącznie w obradach uczestniczyło 18 osób. 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego 

protokołu i stanowią jego załączniki. 

Obrady trwały od godziny 8
00

 do godziny 8
30

.       

 

Ad.pkt 1 

 

XII 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 14 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą 

czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. 

(W trakcie obrad przybył radny Wiesław Malicki – quorum wyniosło 15 radnych). 

 

Następnie poinformował, że nadzwyczajna sesja zwołana została na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Końskie. 

 

Ad.pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stwierdził, że w związku z tym, iż projekt porządku obrad wraz z wnioskiem Burmistrza oraz 

projektami uchwał wszyscy radni otrzymali, nie zachodzi zatem potrzeba ich odczytywania.     

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod 

głosowanie. 

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności  15 radnych, przy 15 głosach 
za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła. 

 

P o r z ą d e k  o b r a d 

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 2015-2024, 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie  

      na 2015 r., 

c) zmieniającej uchwałę Nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  

      25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi  

      Województwa Świętokrzyskiego, 
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d)  zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja  

      2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego.  

        4. Informacja w sprawie prac Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia.  

5. 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 2015-2024 wraz  

z autopoprawką Burmistrza, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.   

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Omówił ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marek Kozerawski 

Zapytał o dofinansowanie zadania prowadzonego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich. Burmistrz mówił o dofinansowaniu budowy odcinka od ul. Zachodniej  

w Końskich do Modliszewic. Zapytał jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Rogów - Młynek 

Nieświński, gdyż przeznaczono na budowę 1 400 000,00 zł, miało być 2 400 000,00 zł na 

inwestycję przebudowa drogi Rogów - Młynek Nieświński. Zostało to okrojone poprzez 

zmniejszenie zadań. Zapytał jaki stan jest w tej chwili budowy drogi między Młynkiem 

Nieświńskim a Rogowem.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Łącznie Gmina Końskie zadeklarowała pomoc w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem po  

1 mln zł na przebudowę drogi Rogów - Młynek Nieświński i 1 mln zł na przebudowę drogi 

Modliszewice - Końskie. Z przetargu wyszło, że ograniczony, okrojony w porównaniu do 

zapowiedzi, zakres inwestycji między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim, to nieco ponad 

1,4 mln zł, natomiast sama tylko przebudowa dróg w Modliszewicach, to pochłonęła nieco 

ponad 2,4 mln zł. W związku z tym, podpisali z władzami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich aneks do umowy o dofinansowanie, przemieszczając między poszczególnymi 

zadaniami. W sumie wyszło na to, że całość tych dwóch milionów jest skonsumowana tylko 

w nierównych częściach, nie po milionie, tylko siedemset tysięcy z groszami na Młynek – 

Rogów, pozostała część na Modliszewice. Deklaracje Gminy były także w imieniu radnych, 

bo czuł się do tego upoważniony stanowiskiem Rady wyrażonym wielokrotnie w czasie 

interpelacji i w czasie dyskusji na sesjach. Monity były takie, aby obydwie te drogi zgodnie  

z zapowiedziami, że były zrobione kompletnie (droga Rogów – Młynek i przebudowa drogi 

Modliszewice – Końskie do skrzyżowania z ulicą Stoińskiego). Gminne deklaracje  

i oczekiwania spełnienia zapowiedzi dotyczyły obydwu  tych dróg. Stwierdził cyt.:  

,,W odpowiedzi uzyskaliśmy jedną rzecz gotowy już aneks, Skoro chcecie to możemy zrobić, 

nie to że na zasadzie trochę łaski, ale rzeczywiście takie to mogło sprawiać wrażenie proszę 

bardzo dofinansujcie przebudowę drogi Końskie – Modliszewice i to na razie na stole mamy, 

na to wyraził zgodę Świętokrzyski Zarząd Dróg. W związku z tym zgodnie z oczekiwaniem 

inwestora bo nie my jesteśmy gospodarzem inwestycji, jeżeli by okazało się że nasze wnioski 

dotyczące tej drogi o której Pan Przewodniczący mówił spotkałoby się z równie  życzliwym 

przyjęciem, prawdopodobnie zrobilibyśmy to sami. Natomiast mogę przywołać Panią 

Skarbnik na świadka wiosną tego roku rozmawialiśmy ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg 
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Wojewódzkich i przy nas wezwał kierownika robót na terenie właśnie Młynka Nieświńskiego z 

jakby żądaniem przygotowania możliwości położenia tej nakładki asfaltowej poza funduszem 

inwestycyjnym z bieżących wydatków remontowych. Ja byłem zdumiony kiedy okazało się, że 

to tylko taka rzucona w powietrze zapowiedź, bo wydawało się, że te działania są konkretne, 

bo one zostały podjęte w naszej obecności”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Zapytał, czy jest możliwość położenia tej nakładki asfaltowej w br. na odcinku Rogów – 

Młynek Nieświński. W imieniu mieszkańców Młynka Nieświńskiego oraz całych Końskich 

podziękował za to, że będzie realizowana inwestycja przebudowy drogi Młynek – Kuźnica. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Nie przebudują drogi Młynek Nieświński – Stara Kuźnica, tylko zaczną, dlatego, że to, co  

w br. razem ze Starostwem zrobią, to prawdopodobnie pierwszy kilometr. Mają taki plan, że 

jeżeli się zacznie, to będzie potem konsekwentnie trwała ta przebudowa i w ciągu 

najbliższych kilku lat doprowadzą to do końca, ale na podziękowania, to chyba jeszcze trochę 

za wcześnie, bo po pierwsze, żeby to się mogło stać, to radni jeszcze muszą tą uchwałę 

przyjąć, a po drugie, konsekwencje tego muszą być wniesione do budżetu powiatu, następnie 

musi zostać rozpisany przetarg itd. Więc jeszcze się nie należy cieszyć, bo już sam 

Przewodniczący mówił, że cieszyli się w czerwcu minionego roku, że będą mieć piękne drogi 

wojewódzkie, a dzisiaj widzą, że nie zawsze rzeczywistość odpowiada oczekiwaniom  

i marzeniom.  

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk 

Jest tutaj punkt, że drogi będą budowane w strefie przemysłowej, miedzy Kornicą  

a Proćwinem. Zapytał jaką one będą miały szerokość, dlatego, że w chwili obecnej te, które 

są, zezwalają na swobodne poruszanie się, ale samochodów osobowych. Jeśli tam będzie 

strefa przemysłowa, to jego zdaniem powinny mieć one większą szerokość, z uwagi na fakt, 

że samochody ciężarowe się nie miną, tylko jeden z nich zawsze będzie musiał zjeżdżać na 

pobocze. Poprosił, aby projektant w momencie projektowania tego, uwzględnił ten dojazd 

pod samochody ciężarowe.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Tam na razie nie będą budowane drogi, będą wytyczone drogi i muszą zrobić wszystko, żeby 

były one przejezdne na gruncie dlatego, że drogi wytyczone na tym terenie idą w poprzek 

poprzednio istniejących działek. Działki te z kolei uległy samoczynnym zmianom 

wywołanym przez wyrośnięcie tam samosiejek. Jest tam dużo drzew, w tym część drzew, to 

są drzewa powyżej dziesięciu lat, więc muszą na tych drogach po prostu zlecić wycięcie tych 

drzew, wytyczyć muszą drogę tak, żeby w ogóle można było mówić o wytyczeniu pasa 

drogowego na gruncie. Rzeczywistym kosztem będą zjazdy, o których wcześniej była. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

W prasie pojawiła się informacja Burmistrza, że będą robione drogi - Graniczna, Gruntowa, 

Żwirowa na Starym Młynie. Zapytał o ul. Graniczną, gdyż  ta ulica jest zrobiona, jej stan jest 

dobry, czy chodzi o poszerzenie tej drogi.  

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Obydwie Graniczne są zrobione tylko jest taki łącznik i na ich połączenie z ul. Piaskową. 
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Przetarg na te drogi został ogłoszony. Oferty zostały otwarte i będzie mógł podpisać umowę  

z wykonawcą, o ile te zmiany w budżecie zostaną przez radnych zaakceptowane.  

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk  

W imieniu mieszkańców ulicy Brzezińskiego i ulicy Zielonej w Kornicy podziękował 

Burmistrzowi za przychylenie się do ich prośby i wyasfaltowanie tego odcinka w całości.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XII/96/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

b) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2015 r. wraz z autopoprawką Burmistrza, radni otrzymali – poinformował 

Przewodniczący obrad.   

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Omówił ww. projekt uchwały wraz  z autopoprawką. 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Proponuje się zwiększenie dochodów z tytułu podatków, następnie w drugim punkcie jest 

zwiększenie wydatków z powodu podatków od nieruchomości. Zapytał czego to dotyczy. 

 

Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis 

To nie są wpływy te, które mają corocznie, tylko są to wpływy będące wynikiem działań 

windykacyjnych Urzędu, wprowadzonych wobec dłużników podatków. Stąd też zwiększenie 

chociażby tej pozycji - odsetki, która świadczy o tym, że są to nieterminowe wpłaty podatku,  

co pozwala na zwiększenie tego planu. Jest jakby nad wykonanie planowanego do wpłaty 

podatku od nieruchomości.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XII/97/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

c) 
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Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Końskich  

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi  

Województwa Świętokrzyskiego, 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 15 radnych, przy 15 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XII/98/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

d) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Końskich  

z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 

radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański. 

Omówił ww. projekt uchwały. 

 

Głos zabierali: 

 

Radny Zbigniew Hybik 

Stwierdził cyt.: 

,,Odnośnie tej współpracy z Powiatem, odnośnie dróg, myślę, że wszyscy korzystamy  

z przejazdu ulicą Spółdzielczą, 1- go Maja, to jest droga powiatowa …. ?, wygląd tej drogi to 

jest …o pomstę do nieba woła ..., to jest skandal. Przed chwilą jechałem też kolejny raz i teraz 

tak szczegóły, a więc przylegające śmieci, niezamieciona ulica powiatowa, a droga 

wojewódzka, to wygląda w ten sposób, że trawy już osiągnęły półtora metra, zarośnięte 

drzewa, te dwie ulice tak odbiegają od reszty miasta, że to po prostu jest skandal”.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Jest rzeczą, która jest niezależna od gminy, od powiatu, od województwa, jaki jest podział 

dróg, ale wszyscy przyznają, że on nie jest logiczny i nie ułatwia zarządzania drogami. Myśli, 

że będą to powoli porządkować, bo oczekiwanie, że zrobi to parlament staje się coraz bardziej 

płonne. Dlatego wystąpili do Zarządu Powiatu Koneckiego z propozycją rozważenia 

możliwości zamiany ul. Wjazdowej i Spółdzielczej stanowiących taki jeden ciąg 

komunikacyjny na ul. Leśną. Nie było to jeszcze przedmiotem rozważań Zarządu Powiatu, ale 

zamiana dróg w centrum miasta, które by tworzyły całościowy kompleks tych dróg, którymi 

się zajmuje gmina na peryferyjną ulicę, ale w dobrym stanie niedawno zbudowaną, wydaje 

mu się dobrym pomysłem do rozważenia. Jeżeli będzie pozytywna ocena i decyzja Zarządu 

Powiatu, to dokonają tej zamiany i być może w przyszłym roku, to właśnie ten kompleks ulic 

byłby przedmiotem wnioskowania o dofinansowanie przebudowy w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, bo to, że wymaga to interwencji inwestycyjnej, to 

oczywiście jest chyba dla wszystkich korzystających oczywiste.  
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Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XII/99/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

Informacja w sprawie prac Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji mienia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk 

Zapoznał z pismem Burmistrza dotyczącym Komisji Inwentaryzacyjnej w zakresie 

komunalizacji mienia.  

 

Głos zabierali: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk 

Zapytał, które to są działki, w jakim obrębie.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Poinformował, że nie obserwuje na bieżąco pracy Komisji Inwentaryzacyjnej, składającej się 

z pracowników Urzędu i z radnych Rady Miejskiej. Dokumentacja jest wyłożona, można 

więc przejść do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i zapoznać się z nią.  

 

Ad. pkt 5  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad nadzwyczajnej XII 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  
 


