
PROTOKÓŁ NR XV/2015 
z   s e s j i  Rady Miejskiej  w Końskich 

odbytej w dniu 28 października 2015 r. 
w siedzibie Miejsko-Gminnego  

Domu Kultury w Końskich 
 
 

     W XV sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę 21. 

W sesji wzięło udział 37 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 58 osób. 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego 

protokołu i stanowią jego załączniki. 

Obrady trwały od godziny 9
00

 do godziny 14
50

. 

 

Ad. 1 

  

     XV 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 20 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 21 radnych) 

Ad. pkt 2 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół Nr XIV/2015  

z dn. 30.09.2015 r. Rada Miejska przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 94 ust. 5 Statutu 

Gminy Końskie nie zostały zgłoszone uwagi do tego  protokołu.  

 

Ad. pkt 3 

Przewodniczący 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. 

 

Następnie poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 

dotyczący wprowadzenia do porządku obrad sesji rozpatrzenia projektów uchwał  

w sprawach: 

a) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Końskich do składu Zespołu ds. 

wspierania inicjatyw lokalnych, 

b) nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

 

Dodał, że w przypadku przyjęcia ww. wniosku projekty przedmiotowych uchwał zostaną 

rozpatrzone w pkt 8 jako podpunkty: „t)” oraz „u)”.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał ww. wniosek Burmistrza do 

porządku obrad pod głosowanie. 
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          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za 

(jednogłośnie) wniosek do porządku obrad przyjęła. 

 

Wobec braku uwag i innych wniosków Przewodniczący obrad poddał przyjęcie 

porządku obrad pod głosowanie wraz z wnioskiem. 

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 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 protokołu z obrad sesji Nr XIV/2015 z dn. 30.09.2015 r. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami. 

5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta  

i gminy Końskie. 

6. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz do Sądu Rejonowego  

w Końskich. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 

2014/2015. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na  

2015 r., 

c) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  

25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego, 

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 

e) ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

f) ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku 

oraz inkasa podatków, 

h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

i) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek 

leśny, podatek od nieruchomości, 

j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016, 

k) uchwalenia Statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich, 

l) nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie i sołectwa Kornica, 

m) nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz), 

n) zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na 

terenie Gminy Końskie, 
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o) uchwalenia zmiany części tekstowej zmienionego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa 

Kornica, 

p) uchylająca uchwałę Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 

czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Końskie, 

q) przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, 

r) 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 2016, 

s) nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

t) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Końskich do składu Zespołu ds. 

wspierania inicjatyw lokalnych, 

u) nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

    9.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 

  10.Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

  11.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski. 

      12.Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 4 

Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Przedstawił informację o pracy Burmistrza między sesjami. 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Zapytał kiedy nastąpi przebudowa drogi powiatowej Młynek Nieświński – Stara Kuźnica. 

Następnie nawiązał do sprawy budowy ulicy Fabrycznej w Końskich. Zasugerował, aby 

najpierw wybudować kanalizację ściekową, a potem dokonać odbudowy tej drogi.   

Podziękował Burmistrzowi za podpisanie aktu notarialnego dotyczącego Starego Młyna. 

Stwierdził cyt.: ,,Pan Burmistrz w wywiadzie wspominał o determinacji mieszkańców, 

którzy w 2008 r. wieszali transparenty. Chciałbym tutaj wspomnieć o determinacji, która 

polegała na złożeniu petycji w 2012 r. w listopadzie podpisało się ponad czterysta osób. 

Ta petycja trafiła do Starostwa i do ówczesnego Burmistrza MiG Końskie i zaczęła się 

procedura wydzielenia tego cieku rzeki i decyzja o zrobieniu dokumentacji wpłynęła już 

do Burmistrza we wrześniu 2014 r. Odwlekło się o ten rok czasu, ale to dzięki Panu 

Burmistrzowi, że w końcu doprowadził do tego, że ten staw został przekazany. Ja tutaj 

chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi i jednocześnie mieszkańcom, którzy  

z determinacją właśnie protest ten transparentowy i petycja, doprowadzili do tego, że  

w końcu będzie możliwość rozbudowy tego stawu” 
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Odnośnie zalew na Starym Młynie, to oczywiście petycja mieszkańców miała swoje 

znaczenie i przyspieszyła prace nad wykonaniem rozgraniczenia. Stwierdził, że jego 

udział w tej sprawie był skromny, ponieważ zastał on sprawę rozwiązaną na ostatnim 

etapie. To w poprzedniej kadencji zostały wszczęte postępowania o rozgraniczenie, 

czynności techniczne które polegały na rozgraniczeniu na wodach płynących od wód 

stojących, były konsekwencją podjętych wówczas decyzji. Samo przejęcie zalewu przez 

Gminę Końskie nie zamyka sprawy, lecz ją otwiera. 

Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące ulicy Fabrycznej. Uproszczona 

dokumentacja została uzgodniona z wszystkimi, którzy mogli być tam zainteresowani. Nie 

będzie kolidowała z ewentualną budową kanalizacji sanitarnej, jeżeli taka rzecz będzie 

niezbędna. 

Droga Młynek Nieświński – Stara Kuźnica, jest drogą powiatową i to Powiatowy Zarząd 

Dróg, ogłosił i rozstrzygnął przetarg i prawdopodobnie jest teraz na etapie podpisania 

umowy, albo tuż po podpisaniu umowy. Na pewno nastąpi to jeszcze w tym roku, 

otwarcie ofert nastąpiło prawie trzy tygodnie temu,  więc był czas na to, aby dokonać 

analizy ofert, które wpłynęły i dokonanie wyboru. Dzieje się to zgodnie z prawem 

zamówień publicznych, wymaga to trochę czasu na zamknięcie spraw proceduralnych, 

zanim dojdzie do fizycznego wejścia wykonawcy na teren inwestycji.  

 

Radna Beata Stefańczyk 

W imieniu mieszkańców Modliszewic, zapytała, kiedy rozpoczną się prace przy zbiorniku 

wodnym w Modliszewicach. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Zadanie to zostało ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok. Jest szansa, że w przyszłym 

roku rozpoczną się prace przy przebudowie tego zbiornika.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk 

Z informacji Burmistrza między sesjami dowiedział się o sprzedaży części budynków 

MSW i część ZHP. Zapytał za jaką kwotę zostały sprzedane. Następnie zapytał, czy 

renowacja i odnowienie placów zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Zespole Szkół 

w Nieświniu, była realizowana z projektu. 

 

Burmistrz MiG – Krzysztof Obratański  

W ramach projektu wybudowano łącznie osiem nowych placów zabaw na terenie Gminy 

Końskie. 

Została sprzedana część Ośrodka MSW. Cena, którą udało się uzyskać, to milion 

trzydzieści tysięcy dwieście złotych. Za Ośrodek ZHP, była to kwota około sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy złotych. Oznajmił, że informacja o wynikach przetargu była 

upubliczniona zarówno na BIP-ie,  jak i na tablicy ogłoszeń i łatwo jest to sprawdzić.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości. 
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Ad. pkt. 5 

Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta  

i gminy Końskie. 

 

I 

Prezes Sądu Rejonowego w Końskich – Dorota Kaniowska 

Przedstawiła informację o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  

miasta i gminy Końskie. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Zapytał jaka jest tendencja, jeżeli chodzi o przestępstwa w stosunku do lat ubiegłych, czy 

nastąpił ich wzrost czy też spadek. 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Końskich – Dorota Kaniowska 

Tendencja ta utrzymuje się na stałym poziomie od lat. Zmieniły się proporcje w 2015 r. 

Teraz więcej wpływa spraw wykroczeniowych, niż spraw karnych. Jest to różnica ok. 200. 

Wynika to m.in. z tego, że zmienił się próg ustawowy kradzieży. Podobnie przy sprawach 

kradzieży leśnych, te proporcje się zmieniły zgodnie ze zmianą ustawy, dlatego więcej 

wykroczeń wpływa w stosunku do spraw karnych.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedstawioną  informację do wiadomości. 

 
II. 

Prokurator Rejonowy w Końskich – Piotr Gładysiewicz 

Przedstawił informację o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  

miasta i gminy Końskie. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedstawioną  informację do wiadomości. 

 

III 

Komendant Powiatowy Policji w Końskich – Waldemar Cisowski 

Przedstawił informację o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  

miasta i gminy Końskie. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Lidia Wiśniewska 

Z informacji wynika, że zwiększył się wskaźnik przestępczości i jest wyższy niż w 2014 r. 

Zapytała, czy w pracy policji pomocny jest miejski monitoring, który działa od 2012 r. 

Zapytała, czy pracownicy tego monitoringu zgłosili do policji jakieś zdarzenia.   
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Komendant Powiatowy Policji – Waldemar Cisowski 

Cechą monitoringu jest to, że dość rzadko dochodzi do tego, że operator ujawnia  

przestępstwo, dlatego, iż operator, który ma wgląd w ekran, na którym obraz jest 

„poszatkowany” nawet na  dziesięć mniejszych jeszcze obrazów i na raz patrzy na kilka 

kamer, to są małe szanse na to, żeby zauważyć popełniane przestępstwo. Efekty w postaci 

informacji z monitoringu raczej dotyczą wykroczeń niż przestępstw. Stwierdził, że dla 

policji monitoring jest bardzo potrzebny, z punktu widzenia społecznego, co można 

zauważyć od początku zainstalowania tego monitoringu. Tam, gdzie są kamery, tam jest 

bezpiecznie i przestępcy wiedzą, że ten monitoring funkcjonuje. W pracy policji 

monitoring jest potrzebny po to, żeby później odnaleźć sprawcę i to nie dotyczy tylko 

przestępstw, chociaż takich sytuacji jest bardzo dużo i policja dzięki monitoringowi 

wykrywa przestępstwa np. w szpitalu, mimo, że tam nie ma monitoringu na tej ulicy, ale 

analiza osób, które przechodziły w miejscach, w których był monitoring, pozwala na 

wytypowanie osób które, jeżeli wiemy. że są to przestępcy, to najpierw od nich zaczyna 

się sprawdzanie. Jest dużo zdarzeń, również w ruchu drogowym. Ludzie, którzy zgłaszają 

wypadki, kolizje, bardzo często ich relacja jest przeciwstawna, jest różna, więc monitoring 

pokazuje, czy rzeczywiście ktoś cofał na skrzyżowaniu i uderzył, czy jednak ktoś nie 

wyhamował i uderzył w tył tego pojazdu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Zapytał, czy stałym zadaniem policji jest wieczorne patrolowanie terenów wiejskich.  

 

Komendant PP- Waldemar Cisowski 

Stwierdził, że z ilości policjantów, którzy obecnie pracują w Końskich jest  

w stanie wystawić dwa, trzy patrole na raz w Końskich. W tym czasie ludzie dzwonią cały 

czas na telefon alarmowy 112 997 zgłaszając interwencje. Tych interwencji jest 

kilkadziesiąt dziennie. Załatwianie takiej interwencji bardzo często wymaga dużo czasu. 

Policjanci nie siedzą w komendzie nigdy, tylko jeżdżą, patrolują, podejmują interwencje. 

Biorąc pod uwagę liczbę miejscowości, które są w Gminie Końskie oraz teren 

Gowarczowa, to nie ma szansy na to, żeby patrol w ciągu jednego dnia był we wszystkich 

miejscach. Stwierdził, że mają świadomość, że są takie miejsca, w których wypadałoby 

częściej to robić. Zapewnił, że takie zadania w porze wieczorowej i nocnej są realizowane.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący 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). 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Lidia Wiśniewska 

Poinformowała, że  28 kwietnia 2015 r. była wraz z innymi członkami komisji na kontroli 

w Straży Miejskiej, uzyskała wtedy informacje, że w 2014 r. pracowało  

16 osób, z czego 8 etatów, to stanowiska strażnicze, 1 etat stanowisko administracyjne  

i 1 etat stanowisko pomocnicze i 6 etatów obsługa monitoringu wizyjnego. Wiadomo, że 
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pracę straciło 6 osób. Zapytała, czy przy tym składzie osobowym obsługuje ktoś 

monitoring miejski.  

 

 

Komendant Straży Miejskiej – Aldona Musiał 

Aktualnie od ok. 2 tygodni monitoring nie jest obsługiwany z uwagi na nieobecność  

w pracy poszczególnych pracowników, ze względu na zwolnienia lekarskie.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedstawioną  informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 6 

Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz do Sądu Rejonowego  

w Końskich.  

 

        Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Kielcach, do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019, był opiniowany 

przez Komisje Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

 

Dorota Kaniowska – Prezes Sądu Rejonowego w Końskich – Przewodnicząca 

Zespołu ds. wyboru ławników. 

Przedstawiła opinię Zespołu o kandydatach na ławników sądowych.  

(Opinia ta stanowi załącznik niniejszego protokołu).   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Poinformował, że Rada Miejska wybiera ławników w głosowaniu tajnym.  

Do przeprowadzenia tajnego głosowania zgodnie ze Statutem Gminy, Rada powołuje  

3-osobową Komisję Skrutacyjną. Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: 

-          radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji, 

-          radny Wiesław Malicki – Członek Komisji, 

-          radny Paweł Pisiałek – Członek Komisji. 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

            Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszeń  

i poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie osobowym. 

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za (jednogłośnie) powołała 

Komisję Skrutacyjną. 

 

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Kowalczyk 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do 

głosowania. Następnie ogłosił 20-minutową przerwę w obradach, po zakończeniu której 

wznowił obrady. 
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Radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  

Zapoznała z zasadami głosowania.  

Następnie przeprowadzone zostało tajne głosowanie polegające na tym, że radni po 

otrzymaniu kart do głosowania i po oddaniu głosu wrzucali karty do urny.  

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę  

w obradach celem przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący obrad poprosił radną Lidię Wiśniewską – 

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej  

z głosowania.  

 

Radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  

Przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania. 

(Protokół z głosowania stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Kielcach, do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019. Wyjaśnił, że 

głosowanie na tym projektem uchwały będzie miało charakter stricte deklaratoryjny. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał ww. projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 glosach za (jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł A  NR XV/108/2015 

 

 stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 

2014/2015. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2014/2015 została przedłożona na piśmie 

oraz informacja ta omawiana była na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Turystyki w dn. 22.10.2015 r.  

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Przedstawił ww. informację. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Głos zabierali: 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  

Stwierdził, że są spore różnice w kosztach utrzymania uczniów poszczególnych szkół,  

a różnica wynosi ok. 300 zł. Zapytał z czego wynikają te różnice. Następnie zapytał, jak 
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Burmistrz ocenia tworzenie się nowych niepublicznych przedszkoli i gimnazjów, które są 

jak gdyby konkurencją dla gminnych publicznych przedszkoli. Stwierdził, że z jednej 

strony to dobrze, bo poprawia się poziom nauczania, gdyż są mniejsze klasy, ale z drugiej 

strony koszty są coraz wyższe.  Dodał, że gminne jednostki muszą konkurować z tymi 

niepublicznymi. 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Stwierdził, że cyt.:  

,,Jest dokładnie tak, jak Przewodniczący powiedział. Nasze placówki, zarówno szkoły 

podstawowe, gimnazja, jak i przedszkola, muszą konkurować i to bardzo mocno, bowiem 

mamy w tej chwili trzy niepubliczne placówki, a i na ul. I-go Maja z dniem 1 września 

rozpoczęła funkcjonowanie Akademia Przedszkolaka. Podejmujemy szereg bardzo 

istotnych działań, włącznie z bieżącymi kontaktami z rodzicami, po to, aby zachęcić 

naszych rodziców, rodziców z terenu miasta i gminy, ale i również z gmin ościennych, do 

tego, aby uzupełniły brakujące miejsca w przedszkolach. W tym roku, ta oferta była 

bardzo bogata, nie tylko pod względem realizacji programu nauczania, ale również jeśli 

chodzi o zajęcia dodatkowe. Przedszkola prześcigały się w tych propozycjach. 

Przypomniał, że wprowadzony został język angielski, kinezjologia, jako elementy 

wspomagające, ale również i szereg dodatkowych zajęć. Nie mamy wpływu na to, że 

powstają te niepubliczne przedszkola i inne placówki, bowiem tak naprawdę, jeśli pojawia 

się podmiot, który złoży wniosek o wpisanie do ewidencji, gmina jeśli ten wniosek spełni 

wszystkie wymagania od strony formalnej, jeśli uzyska aprobatę od Straży Pożarnej, czy 

Sanepidu, mamy obowiązek go przyjąć i zrealizować zapisy nie tylko zgodne z ustawą  

o systemie oświaty, ale również zrealizować zapisy, które dotyczą naszej uchwały Rady 

Miejskiej o dofinansowywaniu kosztów pobytu dziecka w żłobku, czy też w przedszkolu, 

czy w szkole podstawowej. Będziemy czynili wszystko, aby nasza oferta, była ofertą dobrą, 

ale nasza oferta musi być zgodna z ustawą o systemie oświaty, a więc mamy pewnego 

rodzaju obwarowania, które uniemożliwiają wykroczenie poza te określone ramy prawne. 

Natomiast przedszkola niepubliczne mają różnego rodzaju szereg pomysłów, które mają 

się nijak do rzeczywistości i myślę, że w pewien sposób zachęcają takimi 

wyimaginowanymi czy też niesprawdzonymi propozycjami składanymi w odniesieniu do 

rodziców. Tylko i wyłącznie rodzic ma prawo do podjęcia decyzji odnośnie tego, czy 

zapisze dziecko do przedszkola niepublicznego czy też zapisze do naszego przedszkola. My 

będziemy czynić wszystko i realizować wspólnie z dyrektorami taki zakres prac, który 

sprawi, że te miejsca w naszych przedszkolach będą zajęte. 

Państwo doskonale znacie warunki pracy naszych szkół, bowiem jeździcie na kontrole 

placówek, spotykacie się z dyrektorami, spotykacie się z nauczycielami. Jak Państwo 

zauważyliście w tym załączniku 2, są te średnie miesięczne wydatki na jednego ucznia. 

Dzisiaj góruje prym w Szkole Podstawowej w Kopaninach i myślę, że tutaj nikt z Państwa 

w żaden sposób nie neguje, czy też ma wiedzę, jak te koszty się kształtują i dlaczego, te 

koszty są tak wysokie. W Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie, to jest druga 

placówka z miesięcznym wydatkiem na jednego ucznia 986 zł i placówka w Nieświniu  

w Zespole Placówek Oświatowych, to jest kwota 880 zł. Jeśli Państwo zwrócicie na tą 

tabelkę zieloną, gdzie jest liczba uczniów, no nie trudno zauważyć, jak kształtuje się ta 
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liczba uczniów, a tym samym wielkość kosztów jest uzależniona od ilości dzieci  

w poszczególnych placówkach, ale również są to wyjątkowe uwarunkowania, że tak 

powiem wewnątrzszkolne, no jak chociażby placówka w Kopaninach, ogrzewanie jest 

ogrzewaniem elektrycznym, które dzisiaj stanowi jeden z najważniejszych kosztów, nie 

mówiąc już o kosztach osobowych, bo one są wkalkulowane w bieżące wydatki i to jest 

wydatek znajdujący się, mający potwierdzenie w subwencji oświatowej”.  

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

W niepublicznych przedszkolach jest ok. 120 dzieci, kwota dopłaty wynosi 670 000 zł.  

Zapytał, czy ona wynika z tego, że ile kosztuje pobyt dziecka, to tyle Gmina dopłaca. 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński  

Ten koszt, który jest kosztem poniesionym na utrzymanie jednego dziecka w gminnych 

przedszkolach, to jest dokładnie odwzorowanie tego samego kosztu w przedszkolach 

niepublicznych, czyli im bardziej będzie Gmina dbała o obniżenie tego kosztu, tym mniej 

środków otrzymają niepubliczne przedszkola.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację do wiadomości. 

 

 

Ad. pkt. 8 

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, był 

opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Do tego projektu uchwały 

wpłynęła autopoprawka Burmistrza, którą radni otrzymali, a którą to Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów wraz z projektem uchwały zaopiniowała pozytywnie 

– poinformował Przewodniczący Rady.  

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

W związku z przesunięciem limitu wydatków z 2017 roku na rok 2016 - zwiększenie  

o kwotę 500 000 na zadanie „Budowa przedszkola w Pomykowie”, zapytał jakie są prace 

przygotowywane na przyszły rok  związane z budową tego  przedszkola. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Dokumentacja techniczna oraz pozwolenie na budowę przedszkola są gotowe. Natomiast 

muszą poddać analizie samą dokumentację i zasadność takiej akurat formy. Wyjaśnił, że 

chcąc się ubiegać o dofinansowanie, to muszą precyzyjnie określić potrzeby i dopasować 

do tych potrzeb same funkcje przedszkola. Obecnie do przedszkola w Pomykowie 

uczęszcza jedna grupa, natomiast dokumentacja techniczna jest na trzy grupy. Ze 

statystyki demograficznej wynika, że jest tam dzieci na dwie grupy, co może 

dyskwalifikować sam projekt. Dziwi jeden fakt, że w projekcie, ani w dokumentach 
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otaczających tą dokumentację, nie ma mowy o dalszym losie filii Biblioteki Publicznej  

w Pomykowie, a ona dzisiaj zajmuje miejsce w budynku, dzieląc ten budynek  

z przedszkolem. Stwierdził, że po analizie dokumentacji, będą przystępować do działania, 

które doprowadzi do budowy tego budynku, w takim zakresie, w którym będzie on 

funkcjonalny, będzie mógł być przedmiotem dofinansowania ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach któregoś z programów unijnych.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/109/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

    

b) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  

i Gminy Końskie na 2015 r. wraz z ustną autopoprawką, był opiniowany przez Komisje 

Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis 

Omówiła ww. projekt uchwały w raz z autopoprawką. 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Zapytał o  zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup  

i montaż info-kiosku wraz z wyszukiwarką mobilną”. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Na cmentarzu koneckim zachodzi potrzeba innego przeorganizowania cmentarza, gdyż 

jest on jednym z najstarszych w regionie i jest starszy od cmentarza powązkowskiego.  

W tej chwili jego historyczna część jest mało znana i nieuporządkowana. W związku  

z tym ten info-kiosk, to będzie to urządzenie, które podobnie jak ten służący do obsługi 

ruchu turystycznego w centrum, ma zawierać mapę i plan cmentarza, umożliwiając online 

wskazanie miejsca, gdzie jaki grób się znajduje.  Ułatwi to życie tym, którzy epizodycznie 

odwiedzają groby rodzinne, a wiadomo, że mnóstwo jest takich grobów, do których 

przyjeżdżają ludzie nieposiadający tu już rodzin z jednej strony, z drugiej strony będzie 

można znaleźć lokalizację grobów, czy osób, czy nawet postaci historycznych, zarówno 

związanych z historią Końskich, jak i  z historią Polski, gdyż takich grobów również jest 

sporo. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za  

(jednogłośnie)  powzięła 
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U C H W A Ł Ę  NR XV/110/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   

  

c) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej  

w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, był opiniowany przez Komisje Rady  

i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/111/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu 

 

d) 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Koneckiego, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – 

poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/112/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

e) 

Projekt uchwały w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (przebudowa ul. 

Wojska Polskiego w Końskich), był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną 

opinię - poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/113/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   
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f) 

Projekt uchwały w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (przebudowa ul. 

Wjazdowej w Sielpi), był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – 

poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/114/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

g) 

          Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków, był opiniowany przez Komisje Rady  

i uzyskał pozytywną opinię – poinformował  Przewodniczący obrad. 

 

Głos zabierali: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Wysokość stawek od nieruchomości nie wzrasta, jest zachowana na takim samym 

poziomie. Zapytał jak wygląda sprawa podatku od gruntów rolnych i lasów.   

 

Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis 

Oznajmiła, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów informowała 

radnych o tym jakie będą stawki, czyli jaki będzie podatek rolny i podatek leśny. 

Uzależniony jest on od średniej ceny żyta i średniej ceny drewna za trzy kwartały roku 

2015. Ogólnie rzecz biorąc podatek rolny w roku 2016 będzie niższy, ponieważ podstawę 

wyliczenia będzie stanowiła niższa kwota, natomiast podatek leśny będzie nieco wyższy.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w głosowaniu nie może z uwagi na interes 

prawny – wziąć udziału 5 radnych będących jednocześnie sołtysami oraz inkasentami , tj. 

Dorota Borkowska, Lucjan Górecki, Marek Kozerawski, Gustaw Słowik i Beata 

Stefańczyk. 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały. 
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Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 przy, przy 16 głosach za i 5 

radnych nie głosujących, powzięła uchwałę (radni: Dorota Borkowska, Lucjan Górecki, 

Marek Kozerawski, Gustaw Słowik i Beata Stefańczyk nie wzięli udziału w głosowaniu) 

 

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/115/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

h) 

         Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – 

poinformował Przewodniczący Rady.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/116/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

i) 

        Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na 

podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, był opiniowany przez Komisje 

Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/117/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

j) 

        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Końskich na rok 2016, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię 

– poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 
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U C H W A Ł Ę  NR XV/118/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

    

k) 

        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zarządu Obiektami 

Sportowymi w Końskich, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną 

opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 11 głosach za,  

1 głosie przeciwnym oraz przy 9 głosach wstrzymujących się powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/119/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

l) 

      Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie  

i sołectwa Kornica, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – 

poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/120/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

m) 

       Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz 

(obręb Wąsosz), był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – 

poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/121/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
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n) 

      Projekt uchwały w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów 

pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady  

i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Radna Helena Rozmus 

Do ww. projektu uchwały złożyła dwa wnioski o następującej treści:  

 

1) cyt.: 

,,w § 2 zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia 

każdego roku kalendarzowego, święto 3 Maja oraz dzień, w którym Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy świętuje tę akcję charytatywną”  

 

     2) cyt.: 

,,§ 3 pkt. 2 warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, jest zachowanie 

warunków bezpieczeństwa uzgodnionych ze strażą pożarną” 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Stwierdził cyt.:  

,,W przerwie rozmawiałem z inicjatorami i oni nie maja nic przeciwko temu, żeby 

rozszerzyć ten katalog jakby zwolnień od obowiązywania uchwały - o święta państwowe  

i lokalne, a bez wątpienia 3 Maja, kiedy zwykle mamy w Końskich uroczystości i one 

najczęściej kończą się pokazem ogni sztucznych, to są rzeczy, które nie budzą wątpliwości. 

Podobnie myślę, że nie będzie żadnych wątpliwości co do tego ,,światełka do nieba” 

związanego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to są rzeczy odpalane w Parku 

Miejskim, maja charakter epizodyczny i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Być może, 

jeżeli państwo nie mieliby nic przeciwko temu, to ja bym zaproponował taki zapis bardziej 

ogólny, jeżeli Pani radna, by się zgodziła, żeby wyłączyć, że nie obowiązuje w dniach 31 

grudnia i 1 stycznia oraz świąt państwowych i lokalnych, bo być może będzie kiedyś taka 

sytuacja, że ktoś uzna że np. w czasie Koneckiego Września salwa honorowa łamie ten 

zakaz, albo trzeba byłoby samemu sobie wydawać zgodę, albo interpretować, czy to jest 

to, czy nie to, więc święta państwowe i lokalne, to jest bardzo zamknięty katalog, bardzo 

ograniczony, na ogół to jest w miejscach publicznych i sądzę, że taki zapis mógłby być do 

przyjęcia. Z kolei ja uważam, że jeżeli już byłyby jakieś odstępstwa na zasadzie 

warunkowej, to jednak powiadomienie społeczeństwa musiałoby mieć miejsce, tylko że 

może w sposób zwyczajowo przyjęty. To jest taki zapis przeniesiony od nas ze statutu, czyli 

na tablicach lub słupach ogłoszeniowych, bo jak rozumiem, jeżeli ktoś będzie miał 

uroczystości w Sokołowie, no to trudno, żeby uzyskując zgodę po zaopiniowaniu przez 

Straż Pożarną, Policję, Radę Sołecką, żeby musiał powiadamiać o tym całą gminę czy cały 

powiat, czy całe województwo, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, natomiast po 

uzyskaniu takiej zgody - obwieszczenie czy zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty, 

myślę że może mieć miejsce, bo dotyczyć będzie tylko lokalnego wydarzenia. Więc jeżeli 

Pani radna zgodziłaby się na taką zmianę, to tak jak powiedziałem, w przerwie 

rozmawiałem z inicjatorami i te zmiany ich nie bolą i są dopuszczalne, bo tak naprawdę 

zasadnicza rzecz, czyli bezwzględny zakaz używania fajerwerków poza bardzo 

wyjątkowymi określonymi sytuacji, ta regulacja zawiera”. 

 

Radna Helena Rozmus wyraziła zgodę na zmianę zapisów w jej wnioskach. 
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Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  

Odczytał wnioski radnej Heleny Rozmus po korekcie: 

1) ,,W § 2. zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiązuje w dniach 31 grudnia  

i 1 stycznia każdego roku kalendarzowego oraz w dniach świąt państwowych  

i lokalnych”. 

2) ,,W § 3 pkt 2, warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, jest zachowanie 

warunków bezpieczeństwa uzgodnionych ze strażą pożarną, a także 

poinformowanie o zamierzonym pokazie społeczeństwa w sposób zwyczajowo 

przyjęty w Gminie Końskie”. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 1 wniosek 

Radnej Heleny Rozmus. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21  głosach za 

(jednogłośnie) przyjęła 1 wniosek.  

 

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 2 wniosek Radnej 

Heleny Rozmus. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21  głosach za 

(jednogłośnie) przyjęła 2 wniosek.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 21  głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/122/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

o) 

      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej zmienionego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie 

oraz sołectwa Kornica, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady – Komisję Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/123/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
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p) 

       Projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej  

w Końskich z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Końskie, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady – Komisję Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

,,Ja chciałbym się odnieść przede wszystkim do uwag jakie ja zgłosiłem i jakie mi zostały 

zaprezentowane na Komisji Rozwoju Gospodarczego, mianowicie z tej dyskusji którą 

przeprowadziłem i te pytania, które zadałem ja analizując doszedłem do wniosku, że 

dlatego anuluje się tą uchwałę z tego względu, że są stanowiska nietoperzy i ważek i jest 

protest ekologów w tej materii, że będą rozszerzone tereny zalewowe oraz że są zmiany  

w ustawie dotyczące parków krajobrazowych podano mi przykład Parku Krajobrazowego 

w Modliszewicach, co nie za bardzo zrozumiałem, bo tam są gleby klasy III, które nie 

podlegają pod budowę i jest budynek siedliskowy. Wiadomo, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego określa na ilu hektarach gruntów rolnych może 

powstać budynek tzw. siedliskowy i nie wiem skąd ta koncepcja, że tam będą tereny 

budowlane na III klasie gruntów. Poza tym, jeżeli chodzi o nietoperze i ważki, to jest 

sprawa nagminna, że jeżeli się uchwala jakieś studium, czy miejscowe plany, czy buduje 

się jakieś inwestycje, wszędzie zaczynają działać stowarzyszenia ekologiczne, które coś 

wynajdują, żeby w jakiś sposób zablokować, co absolutnie nie czyni ich protestów jakąś 

blokadą, bo zatwierdzając studium wojewoda może wziąć pod uwagę te protesty, może też 

nie wziąć, także to wydaje mi się dziwne. Jeżeli chodzi o tereny zalewowe, tereny 

zalewowe są oznaczone na projekcie tym aktualizacji studium, które trwa przez okres 

prawie czterech lat i poszerzenie, nie wiem na czym to może polegać, wiadomo że tereny 

rozlewiskowe są tak ukształtowane, że to jest spadek terenów, są bagna i one są od 

kilkudziesięciu lat w jednakowym stanie, no w przypadkach, gdzie się poszerza więc 

można było dokonać tego poszerzenia, ale w tworzeniu tego studium było to wszystko 

analizowane i wszystko jest określone w sposób taki jednoznaczny i nie wiem na czym ma 

polegać ta ingerencja. Jeżeli chodzi o zmianę w akcie prawnym dotyczącym krajobrazów 

przede wszystkim ta zmiana nastąpiła w istotnej części dotyczącej umieszczania reklam  

w pasach dróg, bo to było nieunormowane, była intencja w sensie oszpecania miast, dróg 

poprzez wielkoplanszowe szyldy i to zostało unormowane. Nie wiem w jakim punkcie 

akurat w tym studium ma się odnieść, ta tu zaprezentowana, powołanie się na ten akt 

prawny, co tu ma do rzeczy i w ogóle sam fakt, że jest podany termin 12 miesięcy do 

przystąpienia do nowego studium, ogłoszenia przetargu, wybrania architekta, który będzie 

to robił, ustalenie ceny, potem same wyłożenia, wyłożenia o wnioski mieszkańców. Są 

terminy obligatoryjne, których się nie przeskoczy i sumując, nawet te terminy 

obligatoryjne przekroczy to rok czasu i będzie trwało ok. 2 lat wedle mojego rozeznania  

z tego względu, że no ja tutaj brałem bardzo aktywny udział w stworzeniu tego studium  

i z doświadczenia wiem, że niektórych rzeczy po prostu nie można przeskoczyć 

administracyjnie. Chciałbym dodać , że ostatnie wyłożenie i składanie wniosków było do 

17 lipca, mieszkańcy, kto miał jakieś uwagi, było spotkanie z mieszkańcami i mieszkańcy 

złożyli wnioski, odpowiedzi na te wszystkie ostatnie wnioski jakie były złożone do 

wyłożonego planu, już gotowego studium planowania przestrzennego, zostały zgłoszone.  

Z tego co wiem, Pani projektantka udzieliła odpowiedzi na te wszystkie wnioski, czy 
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zaakceptowała je negatywnie, czy pozytywnie, no nie wiemy, bo nie zostało to  w jakiś 

sposób nam przekazane  i teraz no nie ma Pani projektantki. Nie wiemy na czym rzecz 

polega, już jest projekt gotowy, już studium jest gotowe do uchwalenia. Sprawa jest, która 

jest taka w sensie nagminna, każde studium, jak i miejscowy plan, wojewoda nie 

zatwierdza od razu, zawsze wnosi jakieś poprawki. Tutaj kiedyś było uchwalanych 

kilkanaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do każdego z tego 

planu nigdy nie przeszedł, także my uchwalamy, czy to w części graficznej, czy tekstowej, 

zawsze były jakieś wątpliwości i uwagi, one korygowane i był powtórnie uchwalany dany 

plan. Wiadomo jest, że jeżeli to studium przejdzie, będą jakieś wątpliwości natury 

prawnej, czy innej, czy środowiskowej, on będzie uchylony, a my będziemy korygowali. 

Chciałbym też powiedzieć, że wszystkie uzgodnienia jakie są potrzebne do stworzenia tego 

planu zostały uzyskane. Wiem, że były uzgodnienia z archeologami, z środowiskami, z 

lasami państwowymi. Wszystkie są te uzgodnienia załatwione pozytywnie. Teraz jeżeli 

jeszcze raz wytworzymy nowe studium, jeszcze raz będzie ta cała procedura uzyskania 

tych uzgodnień, to naprawdę sprawa się tak skomplikuje. Sytuacja jest tego rodzaju, że 

jest zainteresowanie mieszkańców naszej gminy, tym studium, no teraz się okaże, że to 

studium zostaje anulowane i tworzone nowe, także łatwiej uważam byłoby przyjąć to 

studium, nie ogłaszać przetargu, bo jeszcze nie wiadomo, czy akurat ten projektant wygra 

ten przetarg, który to robił, zacznie od nowa robić i po prostu nawet organizacyjnie, to nie 

będzie już tak doskonałe, jak to jest teraz. Ja po prostu tutaj uważam, że należałoby 

przyjąć to studium w takiej formie, w jakiej jest zakończyć, a aktualizować go później. Tym 

bardziej, że sprawa studium, studium to jest wizja rozwoju gminy, która jest nakreślona. 

Wiadomo, że uchwalenie potem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

staje się prawem, które musi być przestrzegane i tak należy do tego podchodzić, więc 

określenie dróg, terenów, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

wiadomo, że my jako Rada, możemy uchwalić opłatę planistyczną, która polega na tym, że 

jeżeli wzrasta jakaś działka, ktoś chce dokonać zmiany przeznaczenia, zmiany 

zagospodarowania tej działki, płaci od 30, nie wiem jaka jest górna granica, ale chyba 

myślę, że my jako Rada, mamy nieograniczony górny pułap ustalić po prostu opłatę 

planistyczną z tytułu. Ale to wszystko zaczyna funkcjonować, jak na podstawie tego 

studium zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dlatego 

ja no nie wiem, w jaki sposób, w sposób, który ja to tak odbieram, nie w aspektach tutaj 

prawnych i innych i po prostu nie przyjmując niektórych rzeczy, po prostu uważam, że nie 

będzie to wskazane, żeby w tej chwili podejmować decyzje o … po części wyrzucenia do 

kosza tego, co ktoś tutaj, społeczeństwo, wszyscy mieli wpływ na tworzenie tego studium 

planowania przestrzennego. Przecież były ogłoszenia, ludzie przychodzili składali wnioski, 

teraz będzie to wszystko powtórzone znowu, będzie musiała być informacja, ludzie będą 

przychodzić, będą powielać, będzie to rozpatrywane pozytywnie, albo negatywnie, będą 

odwołania i znowu przechodzimy, całe społeczeństwo, bo fundujemy to społeczeństwu 

powtórne po prostu takie perturbacje. Mamy ten etap załatwiony, załatwiajmy, zmieniajmy 

w częściach, jeżeli wojewoda uchyli, a na pewno uchyli w istotniejszych, czy w mniej 

istotniejszych, ale doprowadźmy w krótszym czasie, uważam, że można byłoby 

doprowadzić do uchwalenia tego studium”. 

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz 

Zapytał cyt.: 

,,Panie Burmistrzu, w związku z tym, że są tutaj jakieś problemy odnośnie jednej, jak  

i drugiej zapewne uchwały, czy nie można byłoby przesunąć tą jedną i drugą uchwałę na 

następną sesję w listopadzie, żeby przyjechała Pani projektant i wytłumaczyła nam, o co 

chodzi?”. 
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Odpowiedział, że główną intencją tych dwóch uchwał jest przyspieszenie możliwości 

opracowania i skutecznego uchwalenia przez gminę studium. Studium jest podstawowym 

dokumentem planistycznym gminy, choć nie jest aktem prawa miejscowego. Studium 

powinno być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W historii Gminy Końskie od 

chwili zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium było 

aktualizowane dwukrotnie, pierwszy raz był to rok 2003, drugi 2007 i za każdym razem 

przygotowanie i aktualizacja nie przekroczyło 12 miesięcy. Tylko ten czas pozwala na to, 

żeby w sposób spójny, jednolity podejść do zgłoszonych wniosków, żeby zachować 

terminy uzgodnień, żeby zachować spójność z prawem, które niestety bardzo często się 

zmienia. Następnie stwierdził, że radny Kozerawski ma rację, iż ekolodzy zawsze 

wymyślą coś, co wcale nie musi być ,,ewangelią” i nie może być przeszkodą  

w zagospodarowaniu terenu. Natomiast przeszkodą jest nieuwzględnienie w 

opracowywaniu tego rodzaju wniosków, czy zmian. Jeżeli się uwzględni, że coś takiego 

zostało zgłoszone, podda się analizie i stwierdzi się, że to nie musi być uwzględniane 

właśnie z powodów, które merytorycznie zostaną przeprowadzone, to sama analiza 

planistyczna jest poprawna i wniosek ekologów w takiej sytuacji nie może być podstawą 

odrzucenia planu. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, muszą być zgodne 

ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, mogą być cząstkowe, a te 

cząstkowe plany, obejmują fragment miasta, jedno sołectwo, albo inną część gminy, która 

akurat podlega procedurze planistycznej i tutaj również w zależności od stopnia zgodności 

ze studium i poprawności opracowywania, może wojewoda w trybie nadzoru, uchylić w 

całości uchwałę o przyjęciu planu lub wskazać błędy, które muszą być naprawione nie 

negując zasadności przyjęcia całego planu. W przypadku studium nie ma możliwości, 

żeby opracować go fragmentami, czyli studium musi być całe, nierozerwalne, spójne, 

obejmujące całe terytorium gminy. Nie ma możliwości uchylenia uchwały o 

zatwierdzeniu studium w części, czyli albo studium jest poprawne, albo nie. Mają do 

czynienia z czymś, co podlega czasowi, ponieważ uchwałę o aktualizacji studium, Rada 

Miejska poprzedniej kadencji podjęła w 2011 r., procedura zbierania wniosków, 

opracowywania, uzgadniania trwała 4 lata. W tym czasie wokół zmieniało się otoczenie 

prawne, coś co było aktualne po uzgodnieniach w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., dzisiaj 

już nie musi być aktualne. Nieuwzględnienie tego stanu w studium, blokuje możliwość 

skutecznego zatwierdzenia. Oznajmił, że w związku z tym, żeby przyspieszyć 

wprowadzenie w życie studium, najwłaściwszym, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, 

jest uchylenie tamtej uchwały, dokonanie pewnego rodzaju „głębokiego resetu” i podjęcie 

uchwały o przystąpieniu do aktualizacji, która mogłaby zakończyć się, tak jak mówią 

przepisy prawa i tak jak podpowiadają dobre doświadczenia w tej sprawie, nie dłużej niż 

w przedziale między dziewięć a dwanaście miesięcy. W toku postępowania nad 

aktualizacją studium, gmina zebrała ogromną ilość materiałów w sprawie, wniosków, 

argumentów, opracowań. To wszystko jest, nie zniknęło, to wszystko może być 

wykorzystane przez firmę, która będzie to wykonywała i na pewno ułatwi i przyspieszy 

pracę.  

Stwierdził, że cyt.:  

,,Podobnie jak poprzednim razem przy aktualizacji studium, postępowanie będzie 

prowadzone na zasadzie otwartej, czyli z udziałem mieszkańców, z udziałem 

zainteresowanych. Natomiast niedopuszczalne są sytuacje, które miały miejsce podczas 

tutaj tych prac, np. przyjmowanie wniosków po terminach, przyjmowanie wniosków  

w sprawach, dla których rozstrzygnięcia są w starym studium, ale i w planach 

miejscowych, jeżeli mamy plan miejscowy, który mówi np. o potwierdzonych uchwałami 
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wcześniejszymi o parku kulturowym, o wykorzystaniu tego terenu i ten plan miejscowy 

obowiązuje, jest zgodny ze studium, jest zatwierdzony, przeszedł nawet przez ścieżkę 

sądową i teraz przyjmuje się wniosek o to, żeby dokonać tam zmiany zapisu w studium, 

żeby dopuścić tam zabudowę różnego rodzaju i to po terminie przyjmowania wniosków, to 

śmiem twierdzić, że obok istotnych interesów publicznych, mogły w trakcie postępowania 

o aktualizację, występować próby realizacji interesów indywidualnych. Ja nie chcę zbyt 

daleko sięgać, ale dobrze byłoby dokonać takiego głębokiego resetu, wyczyścić sprawę, 

zacząć od początku i skutecznie przeprowadzić aktualizację studium do końca, aż do 

skutecznego uchwalenia tego studium. Miałem szczęście i przyjemność dwukrotnie 

inicjować aktualizację studium, dwukrotnie odbyło się to szybko, sprawnie, zakończyło się 

uchwałami. To studium, które uchwalimy, też nie będzie ewangelią, bo życie jest 

dynamiczne, Sejm zwykle nam produkuje ustawy w tempie karabinu maszynowego, więc 

coś, co dzisiaj jest aktualne, za chwilę może przestać być aktualne więc i to studium, które 

zaktualizujemy też nie będzie na wieki wieków, natomiast ono musi spełniać kryteria 

poprawności w czasie dokonywania uzgodnień, w czasie podejmowania uchwały. Także 

podsumowując, te dwa projekty uchwał mają jeden zasadniczy cel, żeby Gmina Końskie  

w miarę szybko miała zaktualizowane studium w sposób poprawny, w sposób zgodny ze 

standardami i w sposób gwarantujący czystość postępowania na każdym etapie”. 

 

Radny Zbigniew Hybik 

Stwierdził, że cyt.:  

,,Panie Burmistrzu, proszę, bo tu padło słowo o Parku Kulturowym, ja pamiętam na 

poprzedniej kadencji jeszcze, jeszcze na poprzedniej kadencji, gdzie walczyliśmy o ten 

Park Kulturowy, gdzie po prostu tu była, padła wzmianka, odnośnie spraw sądowych, były 

to bardzo nieprzyjemne sytuacje, gdzie w końcu większość radnych zadecydowała tak,  

a nie inaczej, robiąc ten Park Kulturowy, wbrew prywatnym interesom i teraz co, ktoś 

furtką tam chce z powrotem wejść w to, bo tak trochę nie rozumiem”.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Odpowiedział cyt.: ,,Jeżeli Pan radny by pozwolił, to ja bym chciał uniknąć 

przekazywania informacji o indywidualnych sprawach. Bez wątpienia zapisy studium są 

niezwykle ważne w tym sensie, że opisanie sposobu wykorzystania gruntów w inny sposób 

niż dotychczas, może spowodować, że jakieś tereny tracą na wartości, a inne zyskują. Te 

różnice wartości, mogą sięgać nie setek, ale tysięcy procent i jasne jest, że jak każdy 

dokument, który powoduje takie zmiany, budzi to zainteresowanie, jest zrozumiałe i nie 

jest rzeczą naganną, że są potencjalni właściciele, którzy chcą zadbać  

o swoje interesy i szukają sposobów, żeby realizować te interesy. Jest rzeczą natomiast 

absolutnie konieczną, żeby władza publiczna miała w tych sprawach absolutnie czyste 

ręce i czyste intencje. W sprawie studium, nad którym praca trwała 4 lata, więc 

przynajmniej o trzy za dużo, ja mam ogromne wątpliwości, czy te standardy zostały 

dotrzymane i wolałbym tego nie badać, nie oceniać, odciąć to szybciutko, podjąć nową 

uchwałę, przystąpić szybko do aktualizacji studium i mieć to za sobą”. 

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz 

Stwierdził, że cyt.:  

,,Panie Burmistrzu, jeszcze raz pytam, bo czy nie można byłoby tych dwóch uchwał 

przerzucić na listopadową sesję i wtedy, gdy przyjdzie, jeżeli czekamy trzy i pół roku, to 

jeden miesiąc, to chyba nas w sumie nie zbawi, a przynajmniej będziemy mieli bardziej 

taki obraz od projektanta, bardziej taki czytelny”. 
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Stwierdził cyt.:  

,,Oczywiście możemy to zrobić z tym, że chciałbym przypomnieć, że nie dyskutujemy nad 

studium i jego zapisami, tylko nad uchwałą o uchyleniu uchwały o przyjęciu studium. Tryb 

postępowania w sprawie przyjęcia aktualizacji studium jest myślę, że dla znakomitej 

większości Państwa znany. Wiecie Państwo, że praca nad aktualizacją tego studium 

trwała tak jak powiedziałem ok. 4 lat, bo uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Końskich 

przyjęła w 2011 r. Wiemy, że część opóźnień ma powody obiektywne, ponieważ nadzór 

nad pracami sprawowała bezpośrednio Pani Emilia Kupis, której stan zdrowia 

powodował, że były dłuższe okresy, w której nie mogła tej kontroli sprawować i w tym 

czasie prace ulegały zawieszeniu, ale niezależnie od powodów, które mogą być bardziej 

lub mniej obiektywne, tak jak powiedziałem, czas prac nad tym spowodował częściową 

dezaktualizację, spowodował przyjęcia wniosków o wszystkich możliwych terminach, 

spowodował kolizję wniosków przyjętych przez gminę i osoby występujące  

w imieniu gminy w sposób sprzeczny z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi. 

Już nawet nie chodzi o studium, bo aktualizacja studium polega również na jego zmianie. 

Dlatego możemy odsunąć to, jeżeli Państwo chcecie, podyskutować na następnej sesji, ale 

jeżeli chcemy mieć szybko zaktualizowane studium, no to tracimy miesiąc czasu”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady - Marek Kozerawski 

Oświadczył, że dwa tygodnie temu złożył pismo, zawierające pytanie, czy mieszkańcy, 

czy Rada, radni mogą złożyć wniosek o uchylenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Jeżeli było to dwa tygodnie temu, to być może ta odpowiedź rozminęła się z dzisiejszą 

sesją, ale być może dlatego, że sprawa jest bardzo oczywista, ponieważ uchwała  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje tylko jeden tryb zmiany 

planu, poprzez uchwalenie nowego planu, czyli nie można podjąć uchwały o tym, żeby 

zawiesić plan obowiązujący, albo uchylić ten plan obowiązujący. Jeżeli plan jest 

uchwalony, to jego nieaktualność można spowodować tylko uchwaleniem nowego planu. 

Natomiast jeżeli są istotne przyczyny dla których ten plan w Rogowie powinien zostać 

zmieniony, to możemy taką formułę przyjąć, że równolegle z pracą nad aktualizacją 

studium, podejmujemy uchwałę o zmianie planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego w Rogowie. Problem tylko w tym, by kierunki z aktualizacji studium, 

uwzględniały te rzeczy, które są ważne z punktu widzenia zmiany tego planu i żeby 

kolejność podejmowania uchwał była następująca: najpierw studium, a potem plan 

miejscowy. Wtedy gwarantuje to zgodność. Jeżeli będą odwlekać te sprawy, to 

przygotowanie i uchwalenie nowego planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego dla Rogowa odwlecze się w czasie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk 

Stwierdził cyt.:  

,,Ja chciałem zapytać jeszcze, to co pytał Pan radny Hybik, bo padło stwierdzenie i Pan 

Burmistrz tłumacząc tą sprawę powiedział, że są niejasne sytuacje, czy nieczytelne, no nie 

wiem jak to nazwać, bo jeżeli tak jest, to powinno być zgłoszone do odpowiednich 

organów a nie domniemywanie, że coś tam jest nie tak. Praktycznie rok czasu Pan 

Burmistrz już jest po wyborach i dlaczego dopiero to  dzisiaj  robimy, a nie w marcu skoro 

była taka informacja, skoro wiemy, że coś tam w tym planie jest nie tak, że ten termin jest 

długi”. 
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Zasygnalizował, że nie mówią o planie, tylko o studium i dopiero zakończenie tego 

procesu, który jeszcze w lipcu trwał, czyli kolejne zaproszenie do konsultacji,  pozwoliło 

na wyrobienie sobie jakby ostatecznej opinii, przedyskutowanie jej z autorami tego planu, 

którzy zasugerowali takie rozwiązanie jako najbardziej optymalne z punktu widzenia 

interesów gminy. Stwierdził, że to nie jest jego wymysł, ani pracowników, tylko jest to 

sugestia autorów opracowania, po głębokiej konsultacji wewnątrz-wydziałowej,  

przy jego bezpośrednim nadzorze, z udziałem jego zastępcy. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 10 głosach za,  

2 głosach przeciwnych oraz przy 9 głosach wstrzymujących się powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/124/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

q) 

       Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, był 

opiniowany przez właściwą Komisję Rady – Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 

 i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Stwierdził cyt.:  

,,Chodzi mi tutaj o pewnego rodzaju gwarancję i powtórzenie tego, co usłyszałem,  

mianowicie Pan Burmistrz powiedział, że wnioski te, które były składane, że projektant 

może je uwzględnić bez konieczności składania. Wnioski te już wpłynęły, ale one wpłynęły 

do aktualizacji studium, które już w tej chwili prawnie go nie ma, będzie nowe, będą 

żądane nowe wnioski, będą musieli znowu mieszkańcy składać i to takie perturbacje 

terminowe, bo jeszcze jedno, czy załóżmy ten projektant będzie korzystał już z tych 

zrobionych tych map, tych projektów studium, które już są zrobione, czy będzie zaczynał 

od zera, bo to naprawdę, to są pytania, które ktoś może mieć inną wizję i będzie 

całkowicie inaczej to robione i tutaj chodzi o pewnego rodzaju gwarancję, żeby to 

wyglądało należycie”. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Po podjęciu przez Radę Miejską poprzedzającej uchwały o uchyleniu tamtej uchwały, 

nowa uchwała jest bezsprzecznie konieczna. Jeżeli chcą aktualizować studium, to mają 

dzisiaj taki stan prawny, że nie ma uchwały o aktualizacji, ponieważ przed chwilą Rada ją 

uchyliła. W związku z tym, wszyscy którzy są zainteresowani. żeby ta aktualizacja  

w miarę szybko powstała, powinni głosować za przyjęciem tego projektu uchwały. 

Oczywiście mówi się o „głębokim resecie”, czyli tak naprawdę o wyjściu z punktu zero  

w tym sensie, że w ten sposób prace muszą zacząć projektanci. Natomiast jest w gminie 

ogromny zasób wniosków, uwag, wyników dyskusji i uzgodnień, które zostaną jakby 
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wniesione przez gminę, bo to nie jest tak, że to tylko mieszkańcy mogą zgłaszać, może 

zgłosić również gmina, bo to gmina jest przede wszystkim zamawiającym i wnoszącym 

uwagi dla potrzeb pracy projektanta.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały. 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych, przy 14 głosach za oraz 

7 głosach wstrzymujących się powzięła 

 

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/125/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

r) 

       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 

2016, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/126/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

s) 

      Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa, był opiniowany przez Komisję Prawa i Praworządności oraz Komisję Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/127/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
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t) 

       Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej  

w Końskich do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, radni otrzymali – 

poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Wyjaśnił, że zachodzi potrzeba wskazania dwóch radnych  do składu Zespołu określonego 

w projekcie uchwały.   

Do składu Zespołu zgłoszono dwie kandydatury radnych: Teresy Wilk i Marka 

Kozerawskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wpisanie do 

projektu uchwały jako przedstawicieli Rady Miejskiej radnych: Teresy Wilk i Marka 

Kozerawskiego. 

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 21 radnych, przy 19 głosach  za i 2 

głosach wstrzymujących się wpisała do projektu uchwały ww. radnych na 

przedstawicieli Rady.  
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 21 radnych przy 21 głosach  za 

(jednogłośnie) podjęła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XV/128/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

u) 

      Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa, radnu otrzymali – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Sekretarz Miasta i Gminy – Anna Głębocka  

Omówiła ww. projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XV/129/2015 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
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Ad. pkt. 9 

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi 

 

Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl § 78 ust. 2 i § 79 ust. 1 Statutu 

Gminy Końskie interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania ustnie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

1. Zapytał kiedy zostaną przesunięte słupy oświetleniowe na ul. Niepełnej  

w Rogowie. 

2. Poprosił o podjęcie decyzji, czy w okresie zimowym będą odśnieżane drogi 

wewnętrzne na terenie Rogowa, oznaczone jako KD-W.  

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk 

1. Zapytał czy w planach na rok 2016 przewiduje się remont nawierzchni na ul. 

Kolejowej i połączenie jej z ul. Zieloną w Końskich  – służy ona zarówno 

mieszkańcom, jak i stanowi dojazd do zakładów pracy (Odlewnia, Zakład 

Urządzeń Wentylacyjnych i innych). 

2. Na rok bieżący planowany był remont ul. Warsztatowej połączony z budową 

wodociągu – zapytał kiedy ta inwestycja może zostać zrealizowana. 

3. Zapytał o możliwość zamontowania koszy na śmieci przy chodniku (ławkach) na 

ul. Armii Krajowej – trasa prowadząca do sklepu Kaufland. 

4. Zapytał o środki finansowe na tablice z nazwami ulic dla miasta Końskie. 

               

Radna Helena Rozmus 

1. W imieniu mieszkańców osiedla przy ul. Maja i Niepodległości zwróciła się  

o wykonanie pasów dla pieszych przy sklepie Euro, gdyż nie ma jak przejść na 

drugą stronę ulicy przy nowo wybudowanym chodniku. Stanowi to zagrożenie 

bezpieczeństwa pieszych w miejscu skrzyżowania się dwóch ulic.  

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

1. W imieniu mieszkańców ul. 1 Maja w Końskich, poprosił o uzupełnienie lampy 

oświetleniowej na słupie nr 7, który 3-4 miesiące temu uległ złamaniu w wyniku 

wypadku drogowego. Na nowym słupie lampa nie została zawieszona.  

 

Radna Barbara Galant 

1. W związku z uzyskaniem przez Gminę aktu własności drogi w miejscowości 

Paruchy tj. działki 482, zapytała czy w tym roku będzie możliwe wykonanie 

remontu tej drogi wraz z położeniem dywaniku asfaltowego.  

 

Radna Dorota Borkowska 

1. Na działce gminnej o nr ewid. 214 położonej w miejscowości Pomyków, znajduje 

się budynek tzw. ,,czworak”, który w dużej części uległ zawaleniu. Kawałki desek 

oraz papy w czasie wiatru przenoszone są na sąsiadujące posesje, co stanowi 

zagrożenie. W imieniu mieszkańców poprosiła o dokonanie analizy stanu 

technicznego ww. budynku i podjęcie decyzji co do możliwości dalszej jego 

eksploatacji, ewentualnie rozbiórki.  

 

Radni: Beata Stefańczyk, Andrzej Kosierkiewicz oraz Paweł Pisiałek złożyli interpelacje 

wyłącznie na piśmie.  
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Stwierdził, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Końskie, odpowiedzi zostaną udzielone 

na piśmie. 

 

Ad. 10 

Informacja na temat oświadczeń majątkowych 

 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew 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. 

 

Następnie Przewodniczący obrad zapoznał z informacją z Urzędu Skarbowego  

w Końskich dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Burmistrza Miasta  

i Gminy oraz radnych Rady Miejskiej. Z dokładną treścią przedmiotowej informacji Pan 

Burmistrz oraz radni mogą zapoznać się w Biurze Rady - poinformował. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedstawione  informacje do wiadomości. 

 

 

Ad. 11 

Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski  

 

I. 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  

Zapoznał z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przekazującym Radzie 

Miejskiej skargę Waldemara i Wiesława Mietlińskich  na działalność Burmistrza Miasta 

 i Gminy Końskie. 

Następnie zapoznał z pismem Burmistrza przesłanym do skarżących. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zarzut dotyczący skargi dotyczy braku udzielenia 

odpowiedzi skarżącemu. Z przedstawionego pisma Burmistrza wynika, że odpowiedź 

została już udzielona. Tym niemniej skargę Rada Miejska musi formalnie rozpatrzeć. 

Zaproponował skierowanie ww. skargi do Komisji Rewizyjnej  celem jej zbadania  

i przygotowania stosownego projektu uchwały.  

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20  radnych, przy 20 głosach za 

(jednogłośnie) skierowała ww. skargę do zbadania do Komisji Rewizyjnej.  
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II. 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Zapoznał z pismem dotyczącym budowy pomnika. Następnie stwierdził, że ww. pismo 

przekazuje do Burmistrza celem rozważenia możliwości udzielenia wsparcia finansowego. 

 

III. 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  

Zapoznał z pismem p. Szydłowskiej. 

(ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Zapytał Burmistrza, czy istnieją prawne możliwości udzielenia pomocy p. Szydłowskiej.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Wyjaśnił zaległość czynszowa, nie jest zaległością Gminy, tylko Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej i dlatego tam zostało skierowane to pismo. Ani Rada Miejska, ani 

Burmistrz, nie jest stroną w tej sprawie. Można współczuć tej osobie i jej sytuacji 

rodzinnej i materialnej, ale jedyną osobą, która może udzielić pomocy w tej sprawie, jeżeli 

jest taka możliwość, jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dodał, że nie są 

wyczerpane wszystkie możliwości związane z zadaniami własnymi Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam również można znaleźć rozwiązanie, można uzyskać 

np. dodatek mieszkaniowy, tylko to odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.   

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk 

Zapytał czy byłaby możliwość znalezienia pracy tej osobie w ramach programu 

EKOLOG. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Z pisma wynika, że wskazywana osoba pracuje w ramach stażu.  

 

Ad. 12 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Radny Zbigniew 

Kowalczyk  podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XV sesji Rady 

Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018. 

Protokołowali                                         Przewodniczący Rady Miejskiej     

 

Kierownik Biura Rady Miejskiej                         Zbigniew Kowalczyk 

 

Rafał Kuba 

 

Inspektor Biura Rady Miejskiej 

 

Anna Wasik  

 

 
 

 


