
PROTOKÓŁ NR XX/2016 
z   s e s j i  Rady Miejskiej  w Końskich 

odbytej w dniu 23 marca 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Końskich 
 
 

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

W sesji wzięło udział 51 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyły 72 osoby. 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego 

protokołu i stanowią jego załączniki. 

Obrady trwały od godziny 9
10

 do godziny 15
25

. 

 

Ad. 1 

  

     XX 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 Mirosław Dudka – quorum wyniosło 21 radnych). 

 

Wszyscy obecni na sesji Rady Miejskiej uczcili minutą ciszy ofiary zamachów dokonanych 

w Brukseli.  

Ad. pkt 2 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokoły z sesji: z dnia  

30 grudnia 2015 r., z dnia 21 stycznia 2016 r. oraz z dnia 24 lutego 2016 r. Rada Miejska 

przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 94 ust. 5 Statutu Gminy Końskie nie zostały zgłoszone 

uwagi do tych protokołów. 

 

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. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący obrad poddał projekt porządku 

obrad pod głosowanie. 

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 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 protokołów z obrad poprzednich sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami. 

5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta  i Gminy Końskie. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

7. Informacja nt. realizacji projektu p.n.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Miasta i Gminy Końskie”. 

8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami. 

9. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich  

w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe 

na terenie Gminy Końskie za rok 2015. 

10.Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2015. 

11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie, 

b) ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw 

domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie, 

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) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025, 

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

2016 r., 

f) likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Końskie pod nazwą Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych w Końskich, 

g) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu, 

h) uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy 

Końskie, 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Końskich, 

j) przyjęcia rocznego  sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

w 2015 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań, 

k) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2016 roku, 

l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami 

Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu, 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów, 

n) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice 

administracyjne miasta. 
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12.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 

13.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich za  

      rok 2015. 

14.Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli  

      stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych. 

15.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski. 

16.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: 

 

Radny Zbigniew Hybik 

Stwierdził cyt.: 

,,Panie Burmistrzu, mam pytanie do Pana. Poruszył Pan temat taki dosyć istotny dla 

miasta odnośnie przebudowy w ulicy Wojska Polskiego. W związku z tym mam pytanie 

takie dosyć rozbudowane, czy w związku z tą przebudową jest prawdą, że znów będziemy 

fundować drogę do firmy pod tytułem NETTO na wzór drogi sprezentowanej firmie 

TESCO  i jeżeli już mowa jest o sklepie Netto, proszę, mam pytanie, czy prawdą jest, że 

przy transakcji tej działki nastąpiło wielokrotne przewartościowanie tej działki i to w 

milionach złotych i czy gmina jako pierwotny właściciel tej działki mogła to właśnie 

sfinalizować, a jeżeli nie, to proszę wyjaśnić to, bo jest tyle niedomówień w związku z tym, 

że chcielibyśmy na pewno chętnie tego wysłuchać, jak to się stało i dlaczego, jeżeli 

oczywiście jest to nieprawda, to z góry przepraszam”. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

,,Proszę Państwa, wydaje mi się, że nie ma związku między planem przebudowy ulicy 

Wojska Polskiego i tego skrzyżowania, a funkcjonowaniem firmy NETTO, bo ona już 

działa w oparciu o istniejący układ drogowy i to co planujemy, nie zmieni ani na lepsze, 

ani na gorsze, możliwości skorzystania z dojazdu do tego sklepu. Jest więc to pomyślane, 

jako coś, co ma ułatwić życie mieszkańcom osiedla Warszawska i wszystkim osobom, które 

korzystają z ulicy Warszawskiej i Starowarszawskiej, bo dzisiaj wyjazd z ulicy Wojska 

Polskiego prowadzi, albo w kierunku na Warszawę, albo na ulicę Starowarszawską, czyli 

nie można z tej drogi zawrócić na drugi pas ulicy Wojska Polskiego. Możliwość 

zawrócenia, powrotu, zwłaszcza w sytuacji, w której przy ulicy Wojska Polskiego 

zlokalizowana jest targowica miejska, wydaje mi się rzeczą pożądaną. Nie trzeba będzie 

objeżdżać ulicą Starowarszawską i częścią ulicy Wjazdowej z powrotem do ulicy 

Warszawskiej. Oczywiście to skrzyżowanie widzimy w pewnej perspektywie jako element, 

który zmieni trochę obraz organizacji ruchu drogowego w centrum miasta wraz z tym, co 

planujemy na przyszły rok, mianowicie z przebudową ulicy Wjazdowej i ulicy 

Spółdzielczej łącznie z przebudową skrzyżowania między tymi ulicami, a ulicą 

Warszawską, ale nie chciałbym o tym teraz mówić. Natomiast co do okoliczności 

powstania firmy NETTO, to trudno mi się wypowiadać, co się działo, kiedy jeszcze nie 

byłem burmistrzem. Natomiast faktem jest, że działka została przez Gminę Końskie 
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sprzedana w drodze przetargu publicznego, a więc każdy miał szansę w tym przetargu 

uczestniczyć. Prawdą jest jednak również, że sprzedana została w trakcie zmiany 

przeznaczenia sposobu użytkowania tej nieruchomości zmiany przy użyciu planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego, która to zmiana wprowadzona kilka 

miesięcy po transakcji znacząco zwiększyła wartość tej nieruchomości, znacząco, czyli to 

jest około podwojenia, czy może troszkę więcej, ale to – mówię - rzecz, która działa się 

przed objęciem przeze mnie funkcji burmistrza i poza tym, nie chciałbym tutaj wchodzić  

w szczegóły, bo one mogą naruszyć prawa osób trzecich”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Oznajmił, że składał interpelację, aby ulicą Starowarszawską nie jeździły tiry.  

W  udzielonej mu odpowiedzi była zawarta informacja, że nie ma możliwości zmiany 

organizacji ruchu. Zaapelował, aby przy okazji budowy tak oznakować, aby tiry nie miały 

możliwości wjeżdżania w ulicę Starowarszawską. 

  

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Organizacja ruchu drogowego związana jest z przebudową drogi, ale nie jest tożsama. Nie 

uda się wykluczyć ciężkiego ruchu drogowego po tych ulicach, ponieważ przy ulicy 

Warszawskiej jest zlokalizowanych sporo zakładów przemysłowych i tą drogą głównie 

otrzymują surowce oraz tą drogą wywożą swoje produkty. Istnieją dla tej trasy 

alternatywne możliwości dojazdu do obwodnicy i wyprowadzenia ruchu poza ścisłe 

centrum, dlatego po przebudowie w przyszłości ulicy Wjazdowej i ulicy Spółdzielczej  

z przebudową skrzyżowania oraz w związku z projektowaną przebudową centrum,  które 

chcą zmienić w strefę ruchu uspokojonego. Zakładają taką zmianę organizacji ruchu 

drogowego. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Staszica do ulicy Warszawskiej obszar 

ten będzie tylko epizodycznie, na zasadach zupełnych wyjątków, „nawiedzany” przez 

ciężki ruch tranzytowy, ponieważ dla niego będzie wyznaczona inna trasa, która będzie 

centrum wyłączać z takiego obciążenia i zagrożenia. Stwierdził, że ruch lokalny, ruch 

dojazdowy, ruch samochodów osobowych jest już wystarczająco intensywny,  

a jednocześnie pamiętać należy, że jest to obszar, który jest popularnym ciągiem pieszym  

i w związku z tym, zagrożenie związane z ruchem ciężkich pojazdów jest tutaj 

rzeczywiście ewidentne.  

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Zapytał czy Burmistrz widział projekt wykonania ulicy Armii Krajowej, czy w tym 

projekcie zlokalizowany jest chodnik od ronda przy sklepie Kaufland do ronda do ulicy 

Staszica wraz ze ścieżką rowerową.  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji - Cezary Maliborski 

Powiat zaplanował wykonanie chodników obustronnie od skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Staszica, aż do ronda ulicy Armii Krajowej i Wojska Polskiego, 

wraz  ze ścieżką rowerową oraz zatoki postojowe.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Poinformował, że zmieni się układ organizacji ruchu drogowego po rozpoczęciu,  

a zwłaszcza po zakończeniu prac nad rewitalizacją centrum miasta. Są w trakcie prac sądu 

konkursowego w konkursie na koncepcję rewitalizacji centrum miasta. W dniu  

30 marca br. ma się zakończyć praca sądu konkursowego, która wyłoni zwycięzców 

upublicznionych ogłoszeniem publicznym wyników tego konkursu w dniu 5 kwietnia br. 

Zaprosił wszystkich zainteresowanych radnych, sołtysów do Biblioteki Publicznej Miasta 
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i Gminy Końskie na publiczną prezentację wyników tego konkursu oraz wystawę 

pokonkursową. Do pierwszego etapu zgłosiło się 65 pracowni, weryfikację sądu 

konkursowego przeszło 57. Wpłynęło 19 prac wykonania koncepcji, które w bardzo różny 

sposób traktują tę przestrzeń, którą zamierzamy kompletnie przebudować i trochę 

przywrócić do życia.   

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk 

Zapytał na jakim etapie jest łącznik między drogami 728 i 746 między Kornicą, a 

Młynkiem Nieświńskim. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

W lutym ubiegłego roku podpisane zostało porozumienie ze Świętokrzyskim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich na współpracę przy budowie tej drogi, polegającą na tym, że gmina 

zleci wykonanie koncepcji w studium wykonalności oraz uzyska kluczowe decyzje 

administracyjne dla tej inwestycji. Pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy, ponieważ 

jedyny oferent zaoferował się wykonać tę koncepcję za kwotę znacznie przekraczającą 

środki, które przewidziano w budżecie na ten cel. Podjęte zostały negocjacje zarówno ze 

Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, jak i z Zarządem Województwa  

w sprawie rozszerzenia tego zadania o to, żeby temu połączeniu towarzyszył drugi krok, 

połączenie drogi wojewódzkiej Końskie-Przysucha z drogą krajową nr 42 tak, aby 

otrzymać w rezultacie kompletną północną obwodnicę miasta. Ostatecznie zostało to 

zaakceptowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Za zgodą Zarządu 

Województwa ogłoszono przetarg na wykonanie już tak zarysowanej koncepcji, przetarg 

jest rozstrzygnięty, podpisana jest umowa z wykonawcą. Trwają prace nad wykonaniem 

tej koncepcji z kluczowymi elementami, czyli studium wykonalności i decyzją 

środowiskową. Termin wykonania to 30 kwietnia 2017 r.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5 

Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Wojciech Owczarek 

Przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.  

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu) 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Radny Wiesław Malicki 

Zapytał ile w 2000 r. w powiecie powstało nowych miejsc pracy, ile z tych osób uzyskało  

zatrudnienie z Urzędu Pracy, oraz  ile pracuje na tzw. umowach śmieciowych. 

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek 

Oznajmił, że nie prowadzą takich statystyk i nie jest w stanie odpowiedzieć ile powstało 

nowych miejsc pracy.  Liczba osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia 

pracy grubo przekraczała 2000. 2307 osób zostało wyłączonych z powodu podjęcia pracy, 

679 osób z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy.  
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Jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy, to takich statystyk nie prowadzą, czy są te umowy 

śmieciowe, to też nie są zobligowani do prowadzenia takich statystyk. 

 

Radny Wiesław Malicki 

Zapytał czy mógłby otrzymać informację, ile jest tych umów śmieciowych.  

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek 

Odpowiedział, że nie jest w stanie przekazać wiarygodnej informacji. Problem jest taki, że 

nie zawsze osoby bezrobotne zgłaszają podjęcie pracy.  

 

Radna Dorota Borkowska 

Zapytała, o program aktywizacji, czy po tym programie osoby, które brały w nim udział 

mają zapewnioną pracę.  

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek 

Większość wniosków, które składana jest do Urzędu Pracy w Końskich składana jest  

z deklaracją zatrudnienia. Wnioski te są priorytetowo rozpatrywane i mają pierwszeństwo 

przed wnioskami bez deklaracji zatrudnienia. W powiecie koneckim w roku 2014 

efektywność zatrudnieniowa była najwyższa w województwie świętokrzyskim.  Dane  

z roku 2015 będą w stanie podać w połowie kwietnia, gdyż sprawozdanie jest 

wykonywane do 10 dnia roboczego miesiąca kwietnia. W roku 2014 sięgnęła ona 87%  

i była najwyższą w województwie na 340 urzędów pracy. Zdecydowana większość 

wniosków kończy się zatrudnieniem osoby bezrobotnej przez wnioskodawcę.  

 

Przewodniczący obrad – Zbigniew Kowalczyk  

Zapytał, które z form aktywizacji cieszyły się największym zainteresowaniem 

bezrobotnych.  

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek 

Największym zainteresowaniem od lat cieszą się staże. W zeszłym roku zrealizowanych  

ich było ok. 1200.  W tym roku minęły niecałe 3 miesiące, ok. 500 osób zostało 

zaktywizowanych w ramach staży. Największym wzięciem cieszyło się dofinansowanie 

do zatrudnienia osoby poniżej 30 roku życia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady - Lidia Wiśniewska 

Z informacji wynika, że Powiatowy Urząd Pracy zanotował spadek bezrobocia o ok. 500 

osób. Zapytała, czy to oznacza, że te ok. 500 osób znalazło pracę w gminie, bądź,  

w powiecie koneckim, czy być może opuściło gminę i wyjechało w poszukiwaniu pracy. 

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek 

W samej gminie Końskie jest to spadek 449 osób, natomiast  spadek w powiecie wynosił 

ponad tysiąc osób.  Nie prowadzone są takie analizy, w roku minionym zrobił  je na swój 

własny użytek i było ok. 20% podjęć pracy poza terenem powiatu, a ok. 80% podjęć 

zatrudnienia na terenie powiatu koneckiego, jak i również gminy Końskie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Lidia Wiśniewska 

Zapytała z jakich branż najczęściej przedsiębiorcy występują o stażystów.  

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek  

Z wszystkich branż, jest to instrument, który cieszy się bardzo dużą popularnością.  
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Radny Krzysztof Grzegorczyk 

Zapytał, czy są branże szczególnie preferowane przez pracodawców, gdzie tych ofert 

pracy jest dużo. 

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek  

Wszelkie branże związane z szeroko rozumianą obróbką metali, czyli brakuje na rynku 

pracy: ślusarzy, spawaczy, tokarzy, kierowców oraz odlewników. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski  

Stwierdził:  

,,Z moich informacji wynika, że Urząd Pracy podbija niewłaściwy druk, który jest 

skierowany do pracowników sezonowych od pracodawców niemieckich. Mieszkańcy 

przychodzą do nas - do sołtysów, żeby im podbić, że oni są gospodyniami domowymi. Ten 

druk jest niewłaściwy, nie powinien być stosowany, on wyszedł z użytku od chwili wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, ale jest taka sytuacja, że ktoś przychodzi z niewłaściwym 

drukiem, w Urzędzie Pracy wy potwierdzacie, że jest bezrobotnym i on przychodzi do 

mnie, wymaga tego, żeby potwierdzić, że pełni funkcję gospodyni domowej. Ale gdyby 

Urząd Pracy stwierdził, że ten druk jest niewłaściwy, nie byłoby dalszego ciągu”. 

 

Dyrektor PUP – Wojciech Owczarek 

Oznajmił, że zgadza się z Wiceprzewodniczącym, ale nie można stwierdzić nieważności 

tego druku. Zwracali się z informacją do ministerstwa. Wiedzą, że taka sytuacja istnieje  

i to przedsiębiorcy niemieccy, bądź pośrednicy, takowe druki oferują tym osobom i one 

krążą na rynku.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego.  

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński  

Przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

(ww. sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego protokołu) 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Zapytał jaki procent stanowią stażyści, kontraktowi, mianowani, dyplomowani 

nauczyciele. 
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Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Na dzień dzisiejszy jest najwięcej nauczycieli dyplomowanych, czyli tu są największe 

koszty. Są to kwoty w przekraczające 15 mln zł w skali wydatków związanych  

z wynagrodzeniami.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożone sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 7 

Informacja nt. stopnia realizacji projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” 

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Jerzy Rąbalski  

Przedstawił informację nt. stopnia realizacji projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu) 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Radna Barbara Galant  

W Nieświniu na ulicy Brzozowej z kanalizacji unosił się nieprzyjemny zapach, zapytała 

czy coś zostało zrobione w tym kierunku, aby zlikwidować ten problem.  

 

Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 

Ujawniane są zdarzenia, w których jakaś uciążliwość zapachowa występuje na 

wybudowanej nowej sieci kanalizacyjnej. Starają się wówczas natychmiast reagować.   

Pracownicy pojechali na miejsce stwierdzając, że nie ma potrzeby interwencji. W każdych 

innych przypadkach reagują natychmiast.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Kozerawski 

Zapytał, czy Przedsiębiorstwo monitoruje odprowadzanie wód opadowych i innych 

ścieków, szczególnie chodzi o KZO, gdyż tam jest niezależna kanalizacja, która wpływa 

do rzeki, czy jest jakiś monitoring, jakie te ścieki wpływają do rzeki.  

 

Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 

Monitorowany jest teren KZO, jak również byłe tereny po zakładzie Zamtal. W ubiegłym 

roku został przebudowany separator, który znajduje się przy ulicy Młyńskiej. Stwierdził, 

że pozostaje mieć nadzieję, że przebudowa tego separatora pozwoli w przypadku 

większych opadów i napływów wód opadowych na to, że nie będzie perturbacji dla całego 

systemu, również dla środowiska naturalnego.  

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk 

Zapytał czy są jakieś szanse na obniżenie opłat za ścieki oraz co powoduje, że są one tak 

wysokie.  

 

Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 

Stwierdził cyt.: 

,,Głównym czynnikiem cenotwórczym jest amortyzacja, czy przymus odpisu 

amortyzacyjnego od wybudowanej infrastruktury. Na pewno jak będzie malał ten odpis 
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amortyzacyjny, będzie to mogło mieć swoje odzwierciedlenie w cenie ścieków. Chcemy 

skupić się jako Przedsiębiorstwo w dużej mierze w tym roku i w kolejnych. W przyszłym 

roku 2017 przedstawimy Państwu nowe nasze propozycje, jeśli chodzi o wieloletni plan 

modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Opieramy się na razie na pracy tego 

uchwalonego w 2014 r., ale ten rok chcielibyśmy poświęcić  na poprawę stanu naszej sieci 

wodociągowej budowanej w różnych latach, różnym systemem, z różnych materiałów.  

Planujemy również zamontowanie przynajmniej kolejnych dwóch punktów, w których 

będziemy monitorować przepływ ilości wody do danych grup miejscowości. Pozwoli to 

nam przede wszystkim na to, że w sytuacji jakiś wycieków, służby dyżurne natychmiast 

będą je widziały na monitoringu, który jest na naszej dyspozytorni również u kierownika 

ujęć wody. Będziemy mogli wtedy szybko reagować, jakby dosyć celnie określając miejsce, 

gdzie jest większy wyciek wody. To też oczywiście pozwoli na zmniejszenie strat wody”. 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Była powołana Jednostka Realizująca Projekt, zapytał czy z końcem roku 2015 przestała 

ona działać.  

 

Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 

Jednostka Realizująca Projekt jeszcze funkcjonuje. Nie zakończone zostały wszystkie 

czynności związane z ,,obróbką papieru”. Prawdopodobnie po 1 maja br. zostanie ona 

rozwiązana. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił 15-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił 

obrady. 

 

Ad. pkt. 8 

Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami. 

 

Prezes Zarządu PGK – Mirosław Szustak  

Przedstawił informację nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu) 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Radna Dorota Borkowska 

W związku z tym, że rozpoczęły się porządki wiosenne, poprosiła, aby mieszkańcy 

otrzymali przy najbliższej zbiórce odpadów przynajmniej po dwa worki brązowe i jeden 

czerwony.  

 

Prezes Zarządu PGK – Mirosław Szustak 

Wszystkie worki są dostępne zawsze u kierowców. Można je również odebrać w siedzibie 

PGK przy ulicy Łaziennej - w dowolnej ilości. Na każde żądanie w każdej chwili można 

je odebrać. Kierowcy odbierający odpady mają takie worki ze sobą i nie ma żadnego 

problemu, aby je otrzymać. 
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Radna Barbara Borkowska 

Stwierdziła, że czasem mieszkańców nie ma w domu, więc nie mają jak o nie poprosić, 

dlatego można zostawić te worki dodatkowo. 

 

Prezes Zarządu PGK – Mirosław Szustak 

Jeśli nie ma mieszkańca, to nie zostawiane są  dodatkowe worki, tylko zostawiane są te na 

wymianę. Natomiast jeśli mowa o dodatkowych kolorach, to można je uzyskać  

u kierowcy, albo w siedzibie PGK.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Stwierdził cyt.: 

,,Z tego sprawozdania wynika, że w tej chwili będzie takie segregowanie tych odpadów, 

które spowoduje to, że po prostu objętościowa mniejsza ilość, bo wiadomo też  

z informacji, że odpady te komunalne, niesegregowane są, poddawane ususzaniu w jakiejś 

temperaturze, powoduje to spadek ciężaru. Wiadomo, że część, duży procent jakiś, płaciło 

Przedsiębiorstwo do ochrony środowiska za składowanie , tym samym zmniejszy się w tej 

chwili po prostu ilość tych obowiązkowych opłat i czy nie należałoby pomyśleć  

o obniżeniu stawek za odbiór odpadów komunalnych. Do czego zmierzam, mianowicie  

w tej chwili jesteśmy zobligowani ustawami i zarządzeniami wyższego rzędu do 

zwiększenia stopnia segregowalności tych odpadów. W tym roku jest 50%, w poprzednim 

roku było 40% , duża ilość, u mnie w sołectwie nie osiągnęła, na 385 gospodarstw 

domowych około 50 osób nie osiągnęło wymaganego stopnia segregowania. Wynikło to 

szczególnie u osób samotnych starszych, które po prostu nie są w stanie uzyskać ten 

stopień segregacji wymagany 40%, a teraz on się powiększy. Wiadomo, ze część osób 

zapłaciła, część osób dyskutowała, część osób poszła dyskutować do Urzędu, do Waszej 

firmy na ulicę Łazienną i oczywiście nie załatwili nic. Nasyła mi się jeszcze jedna sprawa, 

żeby po prostu Pan Prezes powołał osobę do kontaktu z mieszkańcami. Ta osoba, która 

udziela wyjaśnień nie nadaje się do tego absolutnie, ludzie są zbulwersowani, to jest jakiś 

kierownik, zbulwersowani przychodzą do mnie mówiąc, że zostali źle potraktowani, nie 

udzielono im żadnych informacji. Dlatego ja tutaj dam sobie spokój z tym kierownikiem, 

chociaż wrócę do niego, żeby Pan wyznaczył, albo godziny, ze Pan będzie przyjmował, 

albo osobę, która w spokojny sposób, merytoryczny, wyjaśni tym ludziom jak należy 

segregować, bo Ci ludzie, ja wyjaśniam, ale oni po prostu wyjaśnienie, dlaczego akurat 

nie uzyskali tego stopnia segregacji. Masa tematów jest. Sprawa jest tego rodzaju, że sam 

oddałem pół zbiornika, wsypano, zapisano mi cały, ja mówię, ile mi wpisano, cały czy ktoś 

zajrzał, zobaczył ile jest, nie, bo widziałem, akurat obserwowałem przez okno, także jest 

nagminne po prostu, jest niesprawdzanie, ile w pojemniku jest oddawane, przeważnie jest 

cała pojemność i stąd się biorą też miedzy innymi, stopień segregacji mniejszy. Jest 

jeszcze więcej zastrzeżeń, które należałoby uczulić tych odbierających, bo jeżeli chodzi  

o segregację, jest temat, ja zwrócę się tutaj o pismo, o ile takowego nie otrzymam, sam 

podpiszę pismo, żeby mieszkańcy oddawali trawę. Ja sam mam około 10 arów trawnika 

pod drzewami, ja kompostuje to, teraz wezmę przy koszeniu 10, 15 worków przesuszę  

i dam i ja będę miał stopień segregacji, także tylko, że to obciąży dodatkowo w sensie 

kosztów worków, kosztów transportów, kosztów utylizacji. Jest tutaj moja propozycja, czy 

ewentualnie nie pójść w tym kierunku, że na deklaracjach, już nie wiem których, bo były 

one zmieniane chyba z pięciokrotnie, była deklaracja mieszkańców odnośnie podania, ile 

metrów sześciennych będą kompostowali, czyli należałoby wrócić do tego, żeby to  

z automatu po sprawdzeniu kto ma kompostownik mógł zaliczyć jako segregowane. No bo 

po prostu ja sam do mieszkańców będę szedł w tym kierunku, żeby oni oddawali trawę. 

Koszta będą zwiększone tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonowanie firmy, to jest tak na gorąco, 
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takie rzeczy, które chciałem zgłosić. Ja myślę, że to należy przedyskutować, a nawiasem 

mówiąc, trzeba też tutaj dojść do jakiegoś konsensusu odnośnie opłat dla osób starszych, 

które nie osiągają tego procentu, a nie osiągną jeszcze wyższego, a w zasadzie nie ma 

możliwości, żeby uzyskały ten stopień, jest problem, ja sam tworzę dwie osoby i trudno mi 

uzyskać segregację.  

Chciałbym jeszcze wrócić do sprawy z przed pół roku, bo wpłynęła skarga na kierownika 

od naszego mieszkańca i ja dzisiaj otrzymałem tutaj pismo wyjaśniające od tego 

kierownika, a z tego co wiem, wpłynęła informacja do Przewodniczącego Rady, ta skarga 

wpłynęła do wiadomości Rady. Z tego co wiem, myśmy nie otrzymali pisma jakie zostało 

skierowane od Burmistrza do tego Pana, czy takowe zostało skierowane, jeżeli tak, no to 

dlaczego my nie mamy tego pisma. Mamy tylko pismo od Pana Kierownika Zakładu Usług 

Komunalnych Macieja Moszczyńskiego do Burmistrza. My jako Rada nie mamy i tutaj 

właśnie prosiłbym o, jeżeli nie było pisemnie udzielonej odpowiedzi na skargę mieszkańca 

Pomykowa, żeby to udzielić i powiadomić Radę o udzieleniu odpowiedzi. Powodowało to 

moje wcześniejsze stwierdzenie, że ten Pan, bo to chyba dotyczy tego Pana, to jest 

Kierownik Usług Komunalnych Maciej Muszczyński, żeby on nie miał styczności  

z petentami, absolutnie. Chodzi o poprawę wizerunku firmy, która rzutuje między innymi  

i na nasz Urząd na samorząd, po prostu wyznaczyć inną osobę, która będzie w sposób 

kompetentny, spokojny informowała mieszkańców”. 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Stwierdził cyt.: 

,,Kiedy podnosiliśmy stopień segregacji do 40%, mówiłem, że będzie to trudne do 

osiągnięcia, ten stopień, dla mieszkańców i będą problemy bo, Burmistrz też na pewno wie 

o tym, bo przychodzą mieszkańcy i mówią, że nie są w stanie osiągnąć, zwłaszcza osoby 

starsze, czy samotnie zamieszkujące i wydaje mi się, że jest, że po prostu nadchodzi czas, 

gdzie musimy się zastanowić nad zmianą systemu naliczania opłat, gdyż ta formuła 

wyczerpuje się i chyba musimy coś wymyśleć innego”. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Stwierdził cyt.: 

,,System musi się bilansować, dzisiaj ten system polegający na tym, że zbieramy opłaty od 

mieszkańców w wysokości 4 lub 8 zł, daje możliwość bilansowania się, czyli my 

dostarczając określoną ilość odpadów jesteśmy w stanie zakładowi zapłacić, zarówno za 

usługę, jak i za odbiór. Zrobiliśmy symulację, co by się stało, gdyby wszyscy uzyskiwali 

ten poziom segregacji, który jest pożądany i gdyby wszyscy byli obciążeni stawką 4 zł od 

osoby, to w systemie zabrakłoby ok. pół miliona zł. Remedium na to musiałoby być 

podniesienie tej stawki bazowej, bo pół miliona nam ‘z powietrza’ nie spadnie, więc nie 

jest to tak, że tylko i wyłącznie przy pomocy przesunięć w jedną lub drogą stronę, jesteśmy 

w stanie radykalnie obniżyć koszty gospodarki odpadami, ponieważ te koszty gospodarki 

odpadami, one są obiektywne, wynikają po pierwsze z zobowiązań płacowych wobec 

pracowników o charakterze sztywnym, z kosztów paliwa, funkcjonowania samochodów, 

dowożenia, wreszcie z kosztów związanych z funkcjonowaniem regionalnego zakładu  

i tutaj dochodzimy do drugiej części, cena 250 zł za tonę na bramie jest przewidziana do 

utrzymania w studium wykonalności dla projektu rozbudowy tego zakładu, przy założeniu, 

że rocznie będzie wpływać do zakładu 48 tysięcy ton. Dzisiaj to jest niespełna połowa tej 

wartości. Dzisiaj jest proces inwestycyjny, w związku z tym, część pieniędzy w samym 

systemie tak naprawdę jest księgowana jako koszty inwestycji. Do końca tego roku, 

prawdopodobnie tak to pozostanie, ale da już nam pewien obraz, zwłaszcza z ostatnich 

miesięcy tego roku. Jeżeli taka ilość odpadów będzie trafiała na bramę, a mamy koszty 
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stałe, które zostaną powiększone przez amortyzację środków trwałych wybudowanych 

podczas tej inwestycji, po drugie spłaty kredytów i pożyczek związanych z tą budową, bo 

przypominam że koszty tej inwestycji to nieco ponad 28 milionów złotych z tego 50%  to 

była dotacja. 50% to udział własny sfinansowany głównie z pożyczek, które trzeba będzie 

spłacić, to wówczas może się okazać że Przedsiębiorstwo będzie zmuszone dla utrzymania 

zdolności obsługi zadłużenia, podnieść cenę odpadów na bramie, a te koszty zostaną w 

sposób automatyczny rozłożone na dostawców odpadów. W tej sprawie raczej trzeba 

liczyć się ze zmianami, które niekonieczne muszą być korzystne. Przypominam, tak został 

skalkulowany projekt, że bilansuje się przy 48 tysiącach ton. Przez pewien czas, w zeszłym 

roku, ilość odpadów trafiających do nas z powiatu skarżyskiego była mizerna i mieliśmy 

odczucie wszyscy, podobnie jak w 2014 czy w 2013 roku, że ze Skarżyska i z okolicznych 

gmin nie wszystko do czego zobowiązani są ustawą przedsiębiorcy świadczący usługi 

odbierania odpadów, trafia do nas na składowisko. To zostało tak naprawdę w drugim 

półroczu ubiegłego roku uszczelnione. Dzisiaj mamy już dane, które w zasadzie nie 

powinny się, czy nie ulegną specjalnej zmianie. Wynika to po części z przyjętego 

założenia, zawartego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, który przyjął dane 

statystyczne uśredniając ilość odpadów produkowanych przez jednego mieszkańca, ale 

prawda jest taka, że większość odpadów powstaje w środowiskach zurbanizowanych. To 

mieszkańcy miast, zwłaszcza osiedli wielorodzinnych, wytwarzają śmieci, które są nie do 

zagospodarowania na zasadzie własnego gospodarstwa domowego. W przypadku Gminy 

Końskie, która oprócz miasta, ma 40 sołectw, ale znaczna część miasta, to są osiedla 

domków jednorodzinnych. W przypadku powiatu koneckiego, który oprócz miasta 

Końskie, ma tylko jedno miasto i to niewielkie, mówię o Stąporkowie, ta ilość odpadów 

jest znacznie mniejsza od tej przeciętnej, czy mediany dla kraju. Dzisiaj więc trudno jest 

szukać źródeł optymizmu pozwalających na to, żeby w sposób racjonalny zapowiadać, że 

tak, tu będzie obniżka cen. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do podwyżki cen, 

być może inaczej rozłożyć akcenty. Prawdopodobnie czeka nas podwyżka ceny 

podstawowej, prawdopodobnie cena 4 złotych przy segregacji nie utrzyma się i nie będzie 

to winą Państwa, moją, prezesa czy PGK, to będzie wina matematyki, a jej się nie da 

oszukać workiem trawy, czy pomysłami na przełożenie. Po prostu musimy tutaj wspólnie 

rzeczywiście przemyśleć ten system i spróbować znaleźć, zarówno w Przedsiębiorstwie 

oszczędności, jak i dodatkowe źródła przychodów, bo inaczej będziemy płacić wszyscy 

jako dostawcy odpadów”. 

 

Przewodniczący obrad – Zbigniew Kowalczyk 

Wiadomym jest, że system musi się bilansować i wynik ekonomiczny jest najważniejszy, 

z tym, że przy dzisiejszym określeniu tych procentów, wkrada się w pewnym sensie 

poczucie niesprawiedliwości społecznej. Trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że opłata 

4 zł miesięcznie, nie jest zbyt wygórowana, jeżeli porówna się ją z innymi miastami. 

Wiadomym jest, że każdy chciałby płacić mniej, a usługa żeby została wykonana. System 

ten działa już kilka lat i  wymaga pewnie korekty. Na pewno trzeba się nad tym pochylić  

i poszukać jakiegoś rozwiązania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Oczywiście należy szukać takich rozwiązań, które z jednej strony zmniejszą koszty 

Przedsiębiorstwa, a z drugiej strony spowodują być może przyrost przychodów. 

Wiadomo, że im skuteczniejsza jest segregacja u źródła, to tym mniejsze koszty w samym 

zakładzie. Jednym z najbardziej kosztochłonnych urządzeń w nowej instalacji będzie 

funkcjonowanie komór fermentacyjnych dosuszających zmieszany odpad komunalny. Pod 

kątem uruchomienia całego systemu została zbudowana tam stacja trafo, która będzie 
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dawała możliwość skorzystania z ogromnych ilości energii elektrycznej. Da to ogromną 

ilość energii elektrycznej, co będzie stanowiło znaczną część kosztów funkcjonowania 

zakładu. Do końca tego roku gmina wspólnie z przedsiębiorstwem będzie w stanie 

zaproponować zmiany w obecnie istniejącym systemie.  

Następnie stwierdził cyt.:  

,,Ale też nie chciałbym zapowiadać, że te zmiany będą oznaczały ruch jednokierunkowy, 

czyli ceny w dół. Najprawdopodobniej ta minimalna cena, będzie wyższa i obciążenia 

będą być może inaczej rozłożone, ale głównym punktem zastanowienia, to będzie szukanie 

źródeł przychodów w zakładzie i zmniejszenia kosztów generowanych przez zbudowaną 

instalację. Od części kosztów uciec się nie da, bo tak jak powiedziałem, to są wydatki 

sztywne związane z zatrudnieniem, płacami pochodnymi i to są koszty związane  

z wprowadzeniem dużej ilości środków trwałych do majątku spółki, to wreszcie jest to 

kwestia obsługi zadłużenia związanego z budową tego zakładu, ale są takie elementy 

zmienne, na które możemy mieć wpływ i bez analitycznego oglądu myślę, że się nie 

obędzie w tej sprawie”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Jeżeli tutaj nie dojdą do jakiegoś porozumienia, to ze względu na podnoszony o 10% 

stopień segregowalności, automatycznie będzie zysk większy, opłaty będą większe i w 

sumie da to większy zysk.  

 

Prezes Zarządu PGK – Mirosław Szustak 

Stwierdził, że przedsiębiorstwo jest przygotowane na przyjęcie więcej ilości odpadów 

zielonych. Wybudowana jest nowa płyta kompostowa, na której chętnie przyjęte zostaną 

każde odpady zielone. Jeśli będzie potrzeba, mogą zorganizować do Rogowa specjalny 

kontener na odpady zielone, który dostarczą i później odbiorą. 

Odnosząc się do wypowiedzi o jednym z pracowników przedsiębiorstwa, stwierdził, że 

osobiście nie spotkał się z taką sytuacją,  Niedopuszczalne są sytuacje takie, kiedy petent 

przychodzi i niecenzurowanymi słowami obraża pracowników. Nie jest to w porządku  

i czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że komuś „puszczą nerwy” i może coś 

powiedzieć nie tak, ale pracownicy są tylko ludźmi.    

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Lidia Wiśniewska 

Wszyscy zgadzają się co do tego, że należy ten system udoskonalić. Burmistrz powiedział, 

że system musi się bilansować, tylko że nie kosztem osób starszych i samotnych.  

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk 

Poprosił, aby przygotować na tablice ogłoszeń sołeckich informację, w której będzie  

w sposób przejrzysty i prosty wyjaśniona zasada segregacji śmieci, żeby była zapisane, że 

w tym roku należy oddać 50% segregowanych śmieci. 

 

Kierownik Referatu w Wydziale UKO – Zbigniew Skowron 

Poinformował, ze informacje o tym jak należy segregować oraz jak ten stopień segregacji 

ustalać, jak również metoda obliczenia stopnia segregacji, są umieszczone na stronie 

internetowej Urzędu. Jeżeli będzie potrzeba, to dla każdego sołtysa może zostać 

przygotowany taki komplet materiałów. Jeżeli ktoś chce uzyskać stopień segregacji na 

przyszły rok, to w tym roku musi osiągnąć co najmniej 50% segregacji.  

 

 

 



 14 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 9 

Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich  

w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne 

zamieszkałe na terenie Gminy Końskie za rok 2015 

 

Dyrektor M-G Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Mikuszewska - Sorn  

Przedstawiła informację o realizacji Uchwały Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej  

w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne 

zamieszkałe na terenie Gminy Końskie za rok 2015. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu) 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 10 

Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2015 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Obratański przedstawił informację o realizacji 

interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2015. 

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 11 

Rozpatrzenie projektów uchwał  

 

a) 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie, był 

opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady.  

 

Uwagi wnieśli: 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Stwierdził cyt.: 

,,W tamtym roku jak rozmawialiśmy o ustalaniu taryf na 2015 do 2016 roku było założone, 

bodajże milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy metrów sześciennych odebranych ścieków, 

jak sobie spojrzałem w taryfy z tamtego roku jest to tabela D i E, czyli alokacja 

niezbędnych przychodów na pokrycie kosztów, to się nie zgadza, po prostu zostały przyjęte 

koszty z pierwszej taryfy, która była przedstawiona, czyli dziewięćset czterdzieści tysięcy 

metrów sześciennych ścieków. Odnosząc się do tej taryfy, którą będziemy dzisiaj 

rozpatrywać, jest założone milion dwieście osiemnaście metrów sześciennych ścieków. 
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Natomiast Pan Prezes mówił faktycznie ścieki odebrane w 2015 r., to jest dziewięćset 

czterdzieści tysięcy, więc moje pytanie jest - na podstawie czego wyliczono te koszty, czyli 

przypisano je do ścieków, skoro spółka nie osiągnęła tej ilości, która faktycznie została 

odebrana w 2015 r. Jest to dosyć duża rozbieżność prawie trzysta tysięcy metrów 

sześciennych”. 

 

Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 

Wszystkie dane, które są w założeniach, są pewnymi hipotezami, które zakładane są do 

taryfy. Nie da się ich bowiem ustalić co do grosza na etapie dopiero nowego roku 

kalendarzowego. Zakładają, że uszczelnienie tego systemu spowoduje taki, a nie inny 

przepływ ścieków przez instalację na oczyszczalni ścieków. Nie da się tutaj powiedzieć, 

że to na pewno będzie co do metra sześciennego, jakaś tolerancja musi być zachowana.  

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Zapytał o tabelę ,,B”, która przedstawia koszty energii elektrycznej, w minionym roku 

było milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące, a teraz zakładane jest sześćset czterdzieści 

tysięcy, o połowę mniej. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Odpowiedział cyt.: 

,,W ubiegłym roku taryfa przygotowywana dla ustalenia cen w roku 2015, konsumowała 

pewne fakty związane z realizacją projektu wodno-kanalizacyjnego. Chciałbym 

przypomnieć Państwu, że ostatnie dwa elementy tego systemu kanalizacyjnego, czyli 

kanalizacja sanitarna w Młynku Nieświńskim i w Nieświniu, one miały być odebrane  

w roku 2014 do końca maja. Ostatecznie okazało się, że wady wykonania uniemożliwiają 

odbiór i PWiK zleciło wykonanie zastępcze po tym, jak się przekonało, że wykonawca 

odmawia najpierw podjęcia działań, a potem zgłasza wniosek o upadłość. Na etapie 

przygotowania projektu taryfy już trwały prace związane z przebudową i jednej i drugiej 

instalacji. Zakres tych prac jednakże ujawniał się w trakcie ich trwania. Założenie, że  

w roku 2015 i ten system będzie już w całości funkcjonował, było założeniem 

hipotetycznym, które jak wiemy z praktyki nie sprawdziło się, ale dzisiaj ten system już 

działa całościowo, czyli i Młynek Nieświński i Nieświń, mają już drożną i działającą 

kanalizację która dostarcza ścieki. Zawsze będziemy tutaj na etapie pewnego rodzaju 

hipotez, ale zasadnym wydaje się dzisiaj przyjęcie, że w związku z włączeniem się tych 

dwóch wielkich miejscowości, ta ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni, do 

systemu, ulegnie zwiększeniu, to pierwsza rzecz. Druga, jeżeli chodzi o energię 

elektryczną, chciałbym przypomnieć słowa Pana Prezesa, że oczyszczalnia ścieków, która 

jest głównym generatorem kosztów, jeżeli chodzi o konsumpcję energii elektrycznej, 

zaczęła pracować tak naprawdę dopiero w pełnym wymiarze od połowy ubiegłego roku. 

Założenia związane z taryfą, zakładały obciążenia energią elektryczną na podstawie mocy 

znamionowych niezbędnych do uruchomienia wszystkich istniejących instalacji. Dzisiaj 

PWiK jest już po pewnym doświadczeniu funkcjonowania. Wiemy na przykład, że część 

energii elektrycznej jest niepotrzebna w całym wymiarze przewidzianym do zabezpieczenia 

instalacji, bo produkcja biogazu, odwołam się do przykładu, jest wystarczająca dla 

pewnych celów technologicznych i cały system napowietrzania, suszenia zarówno ścieków, 

jak i osadów, może być przez to tańszy i mniej energochłonny. Oczywiście to nie jest tak, 

że jest to ewangelia i żadna cyfra nie jest tam pewna w tym sensie, że dopiero po 

zakończeniu roku będzie można powiedzieć, co z tego się sprawdziło. Natomiast założenia 

do tej taryfy są - wydaje mi się – racjonalne, a co najważniejsze spełniają przesłanki 

ustawowe. Po pierwsze, gwarantują przychody niezbędne do poniesienia przez zakład, 
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żeby funkcjonował i wykonywał swoje zadania. Po drugie - co z punktu społecznego -  

wydaje mi się jeszcze ważniejsze, to wszystko zostało tak policzone, żeby w rezultacie 

mieszkańcy miasta i gminy Końskie w gospodarstwach domowych, nie zapłacili więcej niż 

dotychczas. Te dwa warunki są podstawowe, są spełnione i w związku z tym wydaje mi się, 

ze ta taryfa zasługuje na to, żeby ją zatwierdzić”. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

powyższy projekt uchwały  

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 16 głosach za oraz 

3 głosach wstrzymujących się  powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/187/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

    

b) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie, 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 19 radnych, przy 19 głosach za  

(jednogłośnie)  powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/188/2016 

 

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 19 radnych, przy 19 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/189/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu 
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d) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025, 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 19 radnych, przy 19 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/190/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu 

 

e) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  

i Gminy Końskie na 2016 rok, 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 19 radnych, przy 19 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/191/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  

 

f) 

    Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Końskie 

pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 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. 

 

Radny Gustaw Słowik wyłączył się z udziału w głosowaniu z uwagi na interes prawny.  
 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 18 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/192/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   
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g) 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu, 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 19 radnych, przy 19 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/193/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

h) 

         Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów 

sportowych na terenie Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady  

i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XX/194/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

i) 

          Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, był opiniowany przez Komisje Rady 

i uzyskał pozytywną opinię – poinformował  Przewodniczący obrad. 

Wobec braku uwag Przewodniczący 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 XX/195/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.    
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j) 

         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań, 

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 19 radnych, przy 19 głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/196/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

k) 

        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy Końskie w 2016 roku, był 

opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

 

Uwagi wnieśli: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski  

W tym projekcie uchwały w roku bieżącym nie obowiązuje już 50% dopłata do kastracji  

i sterylizacji zwierząt dla mieszkańców. Zapytała dlaczego nie ma już tego 

dofinansowania.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Rozwiązania te zostały zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Są  

w dyspozycji orzeczenia w tej sprawie i w związku z tym nie mogli tego kontynuować  

w nowym Programie.  

 

Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis 

Ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej kwestii jasno wynika, że 

niedopuszczalne jest dofinansowanie tego typu zadań. Ponadto zapisy ustawy o ochronie 

zwierząt na wprost wskazują sposoby realizacji tej opieki. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

opiniujący ten program również zakwestionował te dopłaty.   

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący 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 XX/197/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
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l) 

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz 

Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu, 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 19 radnych, przy 19  głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/198/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

m) 

         Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 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 19 radnych, przy 19 głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/199/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

n) 

         Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od 

terenów kolejowych po granice administracyjne miasta, 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 XX/200/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     

 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy, po której wznowił obrady.  
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Ad. pkt. 12 

Interpelacje i zapytania radnych  
 

 

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

Końskie interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania ustnie. 

 

 

Radny Gustaw Słowik 

1. W imieniu mieszkańców wsi Przybyszowy, poprosił o remont nawierzchni drogi 

powiatowej biegnącej od drogi krajowej nr 42 do miejscowości Przybyszowy. 

Droga jest w złym stanie, nie da się po niej jeździć. Poprosił o interwencję  

w tej sprawie w Starostwie Powiatowym w Końskich.  

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Odpowiedział, że jest po rozmowie z Dyrektorem Mościńskim, który jak się okazuje, jest 

w tej sprawie bezradny dlatego, iż znaki ograniczające tonaż samochodów, które są 

dopuszczone do ruchu, są tam systematycznie niszczone. Gmina Końskie jest 

zainteresowana poprawą stanu dróg powiatowych i deklaruje pomoc finansową, ale zależy 

to od finansów i gminy Końskie i od oceny przez samego zarządcę drogi, jak i pewnej 

kolejności zdarzeń. W br. na podstawie podpisanej umowy do wspólnego sfinansowania, 

czyli przebudowę ulicy Armii Krajowej wraz ze skrzyżowaniem, będą kontynuować, po 

zaciągnięciu zobowiązania w minionym roku, przebudowę drogi Młynek Nieświński, 

Stara Kuźnica. Nie wiadomo jakie następne drogi wejdą w ten pakiet porozumienia. 

Będzie oczywiście optować za tym, aby Przybyszów nie został zapomniany, natomiast nie 

może dać gwarancji skuteczności, bo to nie jest tak, że gmina ma nieograniczoną ilość 

środków finansowych i Starostwo ma ich wystarczająco dużo.    

 

2. Poprosił o ustawienie słupa oświetleniowego przy cmentarzu parafialnym  

w Bedlnie.  

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  

Interpelacja przekazana zostanie do Wydziału Inwestycji, aby sprawdzili stan  

oraz co trzeba zrobić, aby taki słup oświetleniowy mógł tam powstać.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

Stwierdził cyt.: 

,,W ostatnim czasie, ja wspólnie z Panem Woźniakiem, podjęliśmy poszukiwania osób, 

które zostały zamordowane w Młynku Nieświńskim 22 kwietnia 1944 r. Mam przed sobą 

pismo, bo materiały zebrane przez nas, zostały przekazane do IPN–u, gdzie w tej chwili 

zajmuje się tą sprawą prokurator IPN-owski. Mam tutaj pismo, jesteśmy na etapie już 

końcowych ustaleń tych osób i tutaj następnym etapem to będzie, ja się zwrócę właśnie po 

dzisiejszej sesji do Pana Burmistrza o ewentualne upamiętnienie tego miejsca. Chciałbym 

tylko poinformować, że w wyniku właśnie tych naszych poszukiwań ustaliliśmy, że  

w Młynku Nieświńskim rozstrzelano Michała Ziomka z Ruskiego Brodu, Odwalda 

Widulińskiego z Końskich, Zygmunta Makucha z Końskich, Jana Marcińskiego  

z Końskich, Romana Swata z Nieborowa, to jest aktualnie Stąporków, Henryka 

Jakubowskiego z Nieborowa i Edwarda Piotrowskiego ze wsi Szczurek, to była dzielnica 

Komaszyc, następne trzy osoby, te osoby są potwierdzone zeznaniami świadków żyjących 

lub nie żyjących, lub też aktami zgonów, które po prostu uzyskaliśmy w poszczególnych 

gminach i tutaj nawiązując dalej, chciałbym podziękować za pomoc, którą mi udzielili 
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tutaj nawet obecni na sali Pan Karol Cygankiewicz, Pan Kowalczyk i Pan Grzegorczyk   

w poszukiwaniach właśnie rodzin, osób, aktów oraz też chciałem podziękować Wydziałowi 

USC naszemu i Wydziałowi Ewidencji Ludności, gdzie też okazano mi taką pomoc,  

w ramach przepisów, odnośnie poszukiwania tych osób. To jest taka dla mnie osobiście  

miła rzecz z tego względu, że to jest cząstka zapomnianej historii. Wiemy jakie są 

przyczyny, za co zostali rozstrzelani, jak zostali aresztowani, a jeżeli ktoś by się chciał 

dowiedzieć więcej, po prostu to na stronie ‘konskie.org.pl’ są dwa artykuły, które opisują 

te nasze poszukiwania, a w najbliższym czasie tutaj w naszej lokalnej telewizji TKN 24 

ukaże się też materiał, polecam naprawdę. Po tylu latach można jeszcze po prostu trafić, 

odnaleźliśmy żonę jednego z rozstrzelanych, która ma 93 lata, znaleźliśmy córkę, 

znaleźliśmy siostrę, naprawdę ciekawe rzeczy, także to akurat umknęło, bo chciałbym 

zaznaczyć, że w dostępnej literaturze nawet i w IPN-ie nie było nic na temat właśnie 

egzekucji na Młynku Nieświńskim. Nie było w żadnej literaturze historycznej, nie było 

nawet wzmianki i to ja chciałbym zaznaczyć, to podziękowałem tym osobom i polecam, ale 

dużo pomógł mnie osobiście, zaczęło się od grobonetu - tej wyszukiwarki, bo wpisałem 

daty i po prostu automatycznie wyskoczyły mi cztery nazwiska, które pochowane są, tych 

rozstrzelanych, właśnie data się zgadzała. Polecam tą stronę, są zdjęcia, gdyby może nie 

ta wyszukiwarka, która dzięki Burmistrzowi zafunkcjonowała, to by o wiele trudniej to 

było, bo naprawdę potem już rodzina, kto został pochowany, kto następny i tak krok po 

kroku po prostu trafialiśmy tutaj do rodzin, do rodziny tutaj w Końskich, żyją, no 

chciałbym tutaj taką ciekawostkę podać, że też zadzwoniłem bo … Zygmunt Makuch to 

Pawła Kubiaka, którego znałem, bo on z Bawarii, on tam mieszka i okazało się, że to jest 

bliska jego rodzina, zna historię oczywiście na Młynku, także to takie ciekawe rzeczy 

poszukiwawcze, którymi ostatnimi tutaj czasy zajmowałem się. No to już jest na 

ukończeniu myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie jeżeli dokonamy jakiegoś 

uroczystego poświęcenia, tym bardziej, że rodziny, które dotarliśmy, są bardzo 

zainteresowane tym i naprawdę wdzięczne, już na tym etapie są wdzięczne, że ktoś się 

zainteresował tym, bo jest miejsce, to jest dosłownie miejsce 50 metrów od głównej drogi 

od, jak się jedzie na Przysuchę, między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim, na działce 

tutaj prywatnej, ale przecież jakoś to załatwimy, zalesionej już myślę, że nie będzie 

przeszkód ze strony właściciela, żeby Pan Burmistrz po prostu tam postawił jakiś kamień  

z jakimiś napisami myślę, że należałoby to uczynić i tutaj w zasadzie wszyscy, morderstwo 

zostało na nich wykonane, za co jest w obwieszczeniu i myślę, że jak ktoś będzie czytał za 

udział w Partyzantce w AK, to by było na tyle i polecam jeszcze raz stronę końskie.org.pl  

i TKN 24, gdzie już materiały na stronie końskie.org.pl są w tej chwili opublikowane, a w 

najbliższym czasie będzie w telewizji też publikacja na temat tych moich dokonań wspólnie 

z Krzysztofem Woźniakiem” 

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk  

1. Poprosił o rozważenie możliwości wykonania nowej, bardziej okazałej tablicy 

upamiętniającej ,,Żołnierzy Wyklętych”. 

 

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Jeżeli będzie taka wola i intencja fundatorów, to być może wymienimy ją na coś bardziej 

okazałego. 

 

2. Poprosił o wsparcie finansowe dla inicjatywy lokalnej i budowy placu zabaw  

w Kornicy (stosowne wyjaśnienia we wcześniej złożonym piśmie). Wkład własny 

gwarantowany jest na poziomie 6 tys. zł. Poprosił, aby jednocześnie określić jakie 

warunki należy spełnić, aby takie dofinansowanie otrzymać.  
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Odp. Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Odpowiedział, że ma nadzieję, iż uda się to wykonać.  

 

Wyłącznie na piśmie interpelacje złożyli następujący radni: Paweł Pisiałek, Lucjan 

Górecki, Lidia Wiśniewska, Zbigniew Kowalczyk, Andrzej Kosierkiewicz, Dorota 

Borkowska, Mirosław Dudka, Barbara Galant, Zbigniew Hybik, oraz Teresa Wilk. 

 

Potrzebę uzyskania odpowiedzi na piśmie zgłosili wszyscy radni. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  

 

Rada Miejska przyjęła udzielone odpowiedzi do wiadomości. 

 

Ad. 13 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich za rok 

2015. 

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich 

za rok 2015. 

(ww. sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie 

sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. 

sprawozdanie. 

 

Ad. 14 

Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli 

stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych 

 

Radna Barbara Galant – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej 

Przedstawiła protokół z kontroli stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych.  

(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z kontroli. 

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. 

protokół z kontroli. 

 

Ad. 15 

Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski 

 

I. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Fundacji Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane 

informującym o powstaniu Fundacji. 

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
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Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

II. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Fundacji Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane 

zawierającym prośbę o wyasygnowanie środków finansowych w budżecie miasta i gminy 

Końskie na dofinansowanie programu sterylizacji zwierząt domowych posiadających 

właścicieli.  

 

Przewodniczący obrad zaproponował przekazanie przedmiotowego pisma do Burmistrza 

celem rozważenia możliwości wygospodarowania środków w budżecie na cel wskazany 

przez Fundację oraz udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skierowanie 

przedmiotowego pisma do Burmistrza. 

 

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

(jednogłośnie) skierowała ww. pismo do Burmistrza.  

 

III. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem p. Katarzyny Piec skierowanym do Burmistrza 

i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz do wiadomości Rady Miejskiej.  

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

IV. 

Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły pisma z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok oraz w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-

2025. Przedmiotowe pisma przekazane zostały do p. Skarbnik pismem z dnia  

26.01.2016 r. celem ich wykorzystania.   

 

Wobec braku uwag Rada Miejska przedmiotowe pisma przyjęła do wiadomości. 

 

V. 

Przewodniczący obrad zapoznał z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVII/154/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r., 

dotyczącej stypendiów sportowych. 

(ww. rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

VI.  

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem mieszkańców dotyczącym przedłużenia 

budowy ul. Źródlanej.  

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 

Poinformował, że została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na 

ulicę Źródlaną.  

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości 

 

VII. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem p. Marcina Deperasa skierowanym do 

Burmistrza oraz do wiadomości Rady Miejskiej. 

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

VIII. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Wojewody dotyczącym reasumpcji uchwały  

Nr XV/120/2015 z dn. 28.10.2015 r. W przedmiotowej sprawie przesłane zostały do 

Wojewody wyjaśnienia Burmistrza – poinformował.  

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

IX. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Wojewody dotyczącym reasumpcji uchwały  

Nr XVI/139/2015 z dn. 20.11.2015 r. Poinformował, że przedmiotowe pismo przekazał do 

Burmistrza celem wykorzystania i dokonania analizy konieczności przygotowania 

projektu uchwały zmieniającego kwestionowaną przez Wojewodę uchwałę. 

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

X. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem p. Krzysztofa Serafina skierowanym do 

Burmistrza oraz do wiadomości Rady Miejskiej.  

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 

 

XI.  

Przewodniczący obrad przypomniał radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia 2016 r. 

oświadczeń majątkowych według stanu majątkowego na dzień 31.12.2015 r. Do 

oświadczeń majątkowych, składanych w dwóch egzemplarzach dołączyć należy kopię PIT 

– zeznania podatkowego za rok 2015 - dodał. 

 

XII.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że przed sesją radni otrzymali sprawozdanie  

z wykonania budżetu za 2015 rok. Sprawozdanie rozpatrywane będzie na sesji Rady 

Miejskiej w miesiącu czerwcu.  

 

Burmistrz Krzysztof Obratański oraz Przewodniczący Rady Zbigniew Kowalczyk złożyli 

wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  
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Ad. 16 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Radny Zbigniew 

Kowalczyk  podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XX 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  

 

 
 

 


