
 

 

PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 
z   s e s j i  Rady Miejskiej  w Końskich 

odbytej w dniu 30 marca 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Końskich 
 

 

     W XXXI sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę 
21. W sesji wzięły udział 44 osoby zaproszone. Łącznie w obradach uczestniczyło 65 
osób. 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego 
protokołu i stanowią jego załączniki. 
Obrady trwały od godziny 930 do godziny 1500. 
 
Ad. 1 
  
     XXXI 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 21 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie  
z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. pkt 2 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokoły z sesji: z dnia  
29 grudnia 2016 r. oraz z dnia 14 lutego 2017 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. 1a 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 projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów  
i wynagradzania za pobór tej opłaty.  
 
Dodał, że w przypadku przyjęcia ww. wniosku projekt przedmiotowej uchwały zostałby 
rozpatrzony w pkt 10 jako podpunkt ,,q” 
 

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 protokołów z obrad poprzednich sesji. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja nt. działalności członków Stowarzyszenia oraz osób sympatyzujących – 

wolontariuszy, dotycząca przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie 
Powiatu Koneckiego. 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami. 
6. Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2016. 
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie. 
8. Informacja nt. prac nad rewitalizacją Sielpi. 
9. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej 

Rodziny za rok 2016. 
10. 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 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026, 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie  

na 2017 r., 
e) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, 
f) zmieniająca uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  

30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 
prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, 

g) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  
w 2016 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań, 

h) zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania, 

i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2017 roku, 

j) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie 
inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
miasta i gminy Końskie, 
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k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017 – 2021, 

l) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie 
pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką, 

m) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy 
sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność 
Gminy Końskie, 

n) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Końskie, 

o) wyrażenia zgody  na zamianę nieruchomości, 
p) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami 

Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego 
zarządu, 

q) zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 
listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek opłaty  targowej, sposobu jej poboru określenia inkasentów  
i wynagradzania za pobór tej opłaty. 

      11.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 
      12.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski. 
      13.Zakończenie obrad. 

 
Przewodniczący Rady w imieniu Radnych Rady Miejskiej złożył życzenia wszystkim 
sołtysom z okazji Dnia Sołtysa, który miał miejsce w dniu 11 marca. 
 
Ad. pkt. 4 

Informacja nt. działalności członków Stowarzyszenia oraz osób sympatyzujących – 

wolontariuszy, dotycząca przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Powiatu 

Koneckiego. 
 

Katarzyna Gajda – Prezes Stowarzyszenia A'port – zwierzęta w potrzebie 
Przedstawiła ww. informację.  
 
Uwagi wnieśli: 
 
Radny Wiesław Malicki 
Podkreślił, że wszyscy walczą ze skutkami bezdomności. Zapytał, czy nie lepiej 
spróbować działać przeciw bezdomności, bo przyczyna tkwi w ludziach i dlatego 
należałoby się zastanowić, jak zmobilizować ludzi, a nawet zmusić do tego, aby w okresie 
urlopowym psy „nie lądowały na ulicy”.  Według niego najlepszym rozwiązaniem byłoby 
psy oznakować. 
 

Katarzyna Gajda – Prezes Stowarzyszenia A'port – zwierzęta w potrzebie  
Odpowiedziała, że najważniejszą rzeczą jest uświadomienie społeczeństwa, edukacja  
o tym, jak należy działać, żeby nie trzeba było pozbywać się zwierząt. Bardzo ciężko jest 
wprowadzić program czipowania, nakaz czipowania zwierząt oraz nakaz sterylizacji 
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„suk”. Zaznaczyła, że  będą o to walczyć. Wyraziła nadzieję, że uda im się zdziałać na 
tym polu jak najwięcej.  
 
 

Ad. pkt. 5 
 

Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Przedstawił informację o pracy między sesjami.  
 
Uwagi wnieśli:  
 

Radny Krzysztof Grzegorczyk  
Przy rewitalizacji zbiornika w Sielpi przewidziana była budowa kilku turbin wodnych, 
zapytał czy ta koncepcja jest aktualna,  gdyż nie słyszał nic na temat jej realizacji.  
 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Decyzja środowiskowa obejmuje również możliwość zainstalowania turbin 
energetycznych na przegrodach rzecznych, czyli na jazie głównym na tzw. jazie awaria  
w Wiośnie oraz na nowo projektowanym jazie w Małachowie. Stwierdził, że nie jest 
intencją gminy budowanie tych turbin, ponieważ to jest rzecz, która ewentualnie może być 
przedmiotem inwestycji niepublicznych. Dzisiaj energetyka rzeczna spośród tych, które 
związane są z energetyką odnawialną, spośród wytwórców białej energii, jest najmniej 
opłacalną, a gmina nie ma powodu,  żeby inwestować własne pieniądze. Jako rzecz 
przynosząca dochód prawdopodobnie te elektrownie wodne nie byłyby przedmiotem 
dofinansowania, więc z chęcią dopuści do takiej możliwości, aby to ktoś inny wyłożył 
pieniądze, a gmina żeby mogła czerpać z tego ewentualne pożytki z tytułu dzierżawy. 
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk  
Zapytał o centrum przesiadkowe, czy Burmistrz orientuje się jaki  koszt jest planowany na 
wykonanie tego centrum. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Nie mają jeszcze kosztorysu inwestorskiego, natomiast orientują się w poszczególnych 
elementach cenowych. Znane są tylko koszty, które będą wynikiem przetargów. Wiadomo 
już, że np. automatyczna dwu-stanowiskowa toaleta, to jest koszt około 200 tys.zł. 
Przebudowa elementów infrastruktury przystankowej, czyli budowa chodnika z dojściem 
oraz peronów, to jest rzecz stosunkowo niewielkich rozmiarów, więc to będzie  
w granicach kilkudziesięciu tys. zł. Nieznana jest również, choć można oszacować, 
wartość konstrukcji samego budynku centrum przesiadkowego. W sumie ta inwestycja 
powinna zamknąć się w kwocie około 300 tys. zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski  
Zapytał, kiedy będzie zakończona budowa lapidarium i czy w kwocie 50 tys. zł uda się 
zmieścić, czy nie będzie potrzeby zwiększenia kwoty na to lapidarium.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Na tą chwilę nie mogą oszacować kosztów wykonania lapidarium. Podpisana została 
umowa na wykonanie projektu.  
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Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski  
Zapytał jakie są działania Staropolskiego Związku Miast i Gmin odnośnie pozyskiwania 
funduszy na instalację urządzeń fotowoltaicznych i jak przebiega analiza złożonych 
ankiet. W budżecie jest zapis: ,,wpłata 75 000 zł na Staropolski Związek Miast i Gmin pod 
tytułem zmiana źródeł energii”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził cyt.:  
,,W chwili, w której zdecydowaliśmy się jako Staropolski Związek Miast i Gmin na 
ogłoszenie wspólnego działania celem przygotowania startów w  takim projekcie, 
mieliśmy wiedzę z lektury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Ta wiedza jest dzisiaj bardziej szczegółowa i ona powoduje, że zmianie 
uległy pewne warunki brzegowe, co do których mieliśmy, jak się okazuje, wiedzę niepełną, 
albo wręcz fałszywą, ponieważ zapowiedzi były inne, a dzisiaj są inne. Z RPO można było 
wyczytać, że można będzie się ubiegać o dofinansowanie do 85% kosztów 
kwalifikowanych. Dzisiaj ogłoszono, że maksymalna wysokość dofinansowania to będzie 
60%. Po drugie premiowane miały być wnioski, które mają największą skalę jeżeli chodzi 
o zsumowaną moc zainstalowaną oraz ilość tzw. ostatecznych beneficjentów, co w sposób 
oczywisty powodowało, że potencjalny wniosek przygotowany przez Staropolski Związek 
Miast i Gmin mógł liczyć na wyższą ocenę i większe szanse na dofinansowanie.  Dzisiaj 
ogłoszony został nabór wniosków. On  będzie trwał bodajże do końca października tego 
roku, ale zmienione zostały warunki i musimy ponownie przeanalizować, czy będziemy 
wniosek składać jako Gmina, czy jako Staropolski Związek Miast i Gmin, dlatego że 
maksymalną wartość dofinansowania zakreślono na 3 mln zł. Jest pewna sprzeczność  
z zapowiedziami dotyczącymi oceny punktowej, bo z jednej strony ograniczono ilość  
i wielkość instalacji mierzoną w kwotach, z drugiej strony premiowana jest ilość tych 
ostatecznych beneficjentów, więc mogłoby to wskazywać, że premiowane będą instalacje 
najmniejsze, dla których zsumowana moc będzie stosunkowo niewielka, choć musi 
przekraczać 500 kilowatów, ale wartość ograniczona, bo kiedy myśmy się przymierzyli do 
wspólnego składania wniosku w Staropolskim Związku Miast i Gmin, to wychodziło nam, 
że wartość naszego wniosku może sięgać 10 mln zł. Ankiety pozwalały na zorientowanie 
się w skali zainteresowania i w skali wiedzy i przygotowania naszych mieszkańców do 
takiego ewentualnego uczestnictwa w programie. Zebraliśmy ok. 1200 ankiet z terenu 
całego powiatu. Nie ma co ukrywać, że tutaj Gmina Końskie wykazała się, ze względu 
nawet na wielkość również, sporym zainteresowaniem - ponad czterysta ankiet z Gminy 
Końskie. Natomiast ankiety nie były ani gwarancją, ani zaproszeniem do udziału  
w projekcie, jedynie zaproszeniem do przekazania wiedzy, czy są zainteresowani, czy 
znają warunki, są gotowi je spełnić. Oczywiście te ankiety będą pomocne w chwili, kiedy 
będziemy ogłaszać przystąpienie do konkursu i przygotować dokumentację aplikacyjną. 
Na dzisiaj mogę powiedzieć tak - jest prośba ze strony wójtów tworzących Staropolski 
Związek Miast i Gmin, by nie rezygnować ze wspólnego zgłoszenia wniosku, dlatego że 
żadna z gmin wiejskich nie będzie w stanie przygotować wniosku, który będzie spełniał 
kryterium mocy, czyli przynajmniej 500 kilowatów. Wspólnie możemy taki wniosek 
przygotować z tym, że mając na uwadze i interes wspólny, ale interes gminny,  musimy to 
rozważyć, czy Gmina Końskie nie będzie w stanie przygotować wniosku samodzielnie, bo 
my ten warunek prawdopodobnie bylibyśmy w stanie spełnić. Termin naboru wniosków 
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jest do końca października, więc jest to jeszcze odległy termin, więc obawiam się, że 
jeszcze sporo rzeczy może się zmienić”. 
 

 

 
Radna Dorota Borkowska 
Zapytała o planowaną drogę od ulicy Kieleckiej do wysypiska śmieci oraz do szpitala, czy 
Gmina będzie sama budować tą drogę, czy wspólnie ze Starostwem. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Obydwie drogi są projektowane jako drogi gminne. Nadmienił, że jest praktyką według 
niego dobrą i skuteczną w ostatnich latach, że przy składaniu wniosków o dofinansowanie 
z Urzędu Wojewódzkiego z programu przebudowy dróg lokalnych podpisywane jest  
porozumienie, w myśl którego powiat w gminnych projektach współuczestniczy 
finansowo w wysokości nie mniejszej niż 10 % udziału własnego. Tak jest również w tym 
projekcie, który Gmina będzie realizować na terenie dawnego Zamtalu. Tak jest również 
w projekcie dotyczącym przedłużenia ulicy Hubala.  
Następnie stwierdził cyt.:  
,,Przeprowadziłem długą rozmowę ze swoimi współpracownikami z Wydziału Inwestycji, z 
Dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg na temat współpracy na drogach powiatowych. Być 
może powinienem o tym powiedzieć w ogólnej informacji, ale ponieważ nie ma decyzji 
jeszcze po drugiej stronie to mogę tylko przekazać co z naszej strony znalazło się w tym 
pakiecie propozycji obejmujących po pierwsze wykaz tego, co jest oczekiwane ze strony 
mieszkańców miasta i gminy Końskie, po drugie deklaracji pomocy finansowej ze strony 
Gminy Końskie na wykonanie tych inwestycji i tutaj wskazaliśmy na te inwestycje, które 
już mają swoje zapisy w budżecie jako priorytetowe, a więc chodzi o przebudowę odcinka 
ulicy Gimnazjalnej, o której mówiliśmy wielokrotnie, bo na to mamy już zapis, 
zagwarantowane środki w budżecie. Mówimy również o budowie chodnika w Nowym 
Dziebałtowie wzdłuż drogi prowadzącej do Sokołowa, więc przy bardzo uczęszczanej 
drodze prowadzącej między innymi do szkoły, ale również mówiliśmy o kontynuacji 
przebudowy drogi Młynek Nieświński-Stara Kuźnica, bo tam zaczęliśmy pierwszy kilometr 
i dalszy odcinek ostro kontrastuje z tym, co zostało zrobione, mówiliśmy o odcinku drogi 
od drogi 749 w kierunku Baczyny - tam jest kilkusetmetrowy odcinek drogi, która nie 
została objęta przebudową, a kiedyś była przebudowana przez powiat wspólnie z gminą i z 
udziałem środków z tak zwanych schetynówek. Mówiliśmy również o odcinku ulicy 
Browarnej wzdłuż cmentarza do drogi łączącej ulicę Browarną ze zjazdem w kierunku 
Izabelowa. Ten odcinek drogi wzdłuż cmentarza jest w bardzo złym stanie i tutaj nie 
chodzi tylko o samych przejeżdżających tą drogą w kierunku na Stąporków i Czarną, ale 
tak naprawdę wiecie Państwo, że cmentarz jest miejscem do którego dojeżdżają, który 
odwiedzają tysiące mieszkańców Końskich i okolic, bo kiedyś parafia konecka w związku z 
tym i lokowanie grobów obejmowało znacznie większy niż tylko teren dzisiejszej parafii 
świętego Mikołaja obszar, więc tych odwiedzających z miasta, z gminy, z powiatu, z całej 
Polski, a nawet i z zagranicy jest bardzo dużo, a ta droga jest w bardzo złym stanie. Jeżeli 
się jej nie poprawi to ona się za chwilę rozsypie, bo tam już są takie elementy 
rozwarstwiania się warstw konstrukcyjnych, to są takie rzeczy, które wskazaliśmy jako 
priorytet oczywiście jednocześnie zakładając, że każda droga powiatowa na terenie miasta 
i gminy Końskie, która została  zgłoszona do nas, przez Państwa sołtysów, przez Państwa 
radnych, jest przedmiotem naszego zainteresowania i deklaracji związanej z 
dofinansowaniem. Natomiast nie ma w tej sprawie jeszcze decyzji władz powiatowych, 
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więc nie wiemy na ile powiat będzie stać i jakie będą warunki podpisanego 
porozumienia”. 
 
 
 
 
Radna Dorota Borkowska 
Zapytała o rewitalizację, czy ona obejmuje Gloriettę.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził, że to radna zgłosiła wniosek o to, aby objąć terenem rewitalizacji również tę 
część Zespołu Parkowo-Pałacowego, która jest po południowej stronie ulicy Partyzantów. 
Traktują zespół parkowo-pałacowy jako całość i takie są również pod tym względem 
intencje Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oznajmił, że  
w związku z tym wyznaczonym obszarem rewitalizacji, zwrócił się do właścicieli dwóch 
pawilonów oraz Glorietty z propozycją rozważenia możliwości odsprzedaży tych 
nieruchomości na rzecz gminy Końskie. Natomiast nie ma jeszcze wiążącej odpowiedzi.    
 
Radna Beata Stefańczyk 
Zapytała o chodnik na ulicy Piotrkowskiej w Modliszewicach  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie  z odpowiedzialnymi za zarządzanie drogami 
wojewódzkimi osobami, tj. z Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
oraz z Marszałkiem, który jako członek zarządu nadzoruje drogi. W trakcie rozmowy 
wskazał na potrzebę budowy chodnika wzdłuż ulicy Piotrkowskiej na drodze, w tym na 
odcinku ulicy Piotrkowskiej, który jest tego chodnika pozbawiony oraz wskazał na zły 
stan drogi i chodnika w miejscowości Nieświń. Otrzymał zapewnienie, że Świętokrzyski 
Zarządu Dróg Wojewódzkich policzy potencjalny zakres rzeczowy i finansowy  
i w stosownym czasie przedstawi propozycję współpracy w tym zakresie.  
Poinformował, że otrzymał również propozycję podpisania w imieniu miasta i gminy 
Końskie ugodę, która zdaniem prawników, jest dla gminy nie do przyjęcia, tj. żeby jak to 
w projekcie umowy zapisano, w trosce o dobrą współpracę z Województwem 
Świętokrzyskim, Gmina zrezygnowała z przysługujących jej potencjalnych odszkodowań 
za grunty zajęte pod drogi wojewódzkie, które do tej pory nie zostały naliczone  
i wypłacone. Stwierdził, że nie wie czy wolno mu rezygnować w imieniu Gminy  
z dochodów, jeżeli one są Gminie należne. Nieznana jest również wartość tego 
potencjalnego odszkodowania. Dotyczy to ponad hektara gruntów, które są zajęte pod 
budowę obwodnicy - przedłużenia ulicy Kieleckiej. Przedstawił stanowisko takie, że 
Gmina Końskie jest gotowa przeznaczyć potencjalne środki z takiego odszkodowania na 
współpracę z Województwem Świętokrzyskim w zakresie budowy i przebudowy dróg 
wojewódzkich, czyli że te pieniądze mogą wrócić do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Oznajmił, że wolałby, żeby one zostały użyte na inwestycje 
województwie w Gminie Końskie, żeby nie było czegoś takiego, że Gmina Końskie 
rezygnuje z przynależnego mu dochodu i dzięki temu zostaną przebudowane drogi 
wojewódzkie w innych gminach. Na tą chwilę nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony władz 
wojewódzkich. Zaznaczył, że będzie  podtrzymywał swoje stanowisko w tej sprawie.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Przypomniał, że kiedyś w prasie były zapowiedzi budowy parkingu przy ulicy 
Warszawskiej i Spółdzielczej. Zapytał czy w tej sprawie coś się ruszyło.  
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Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził cyt.: 
,,Niestety nie mam dobrej informacji. W ubiegłym roku zakończyliśmy negocjację trudne  
i żmudne z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, wcześniej uzyskując sukces  
w negocjacjach z PSS Społem. Z PSS Społem dokonaliśmy wymiany nieruchomości, dzięki 
czemu gmina stała się tam właścicielem zdecydowanej większości tej kilkudziesięcio-
arowej działki. Natomiast są tam trzy działki o łącznej powierzchni 480 m 2, trzy działki,  
a więc każda pojedyncza jest odpowiednio mniejsza, które są w użytkowaniu wieczystym 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Negocjacje ubiegłoroczne zakończyły się odmową 
sprzedaży Gminie Końskie, odstąpienia czy zamiany. Natomiast zarząd nie odmówił, albo 
dopuścił możliwość dzierżawy lub innego sposobu użyczenia Gminie Końskie. 
Przedstawiliśmy projekt umowy dzierżawy. On został przez władze Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej poprawiony co do kwot dzierżawy tak, aby one ich zdaniem były dla nich  
bardziej  korzystne, odesłane po naniesieniu z naszej strony wszystkich tam rzeczy do 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w grudniu ubiegłego roku. Czekaliśmy już z moim 
podpisem, czekaliśmy na odzew, ja w tym roku pozwoliłem sobie spotkać się z prezesem  
a właściwie z zarządem, bo z prezesem i z wiceprezesem, okazało się, że nastąpiła tam 
radykalna zmiana stanowiska. Generalnie władze Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
odmówiły podpisania tej umowy, która była wcześniej uzgodniona i wynegocjowana. 
Proponują, by doprowadzić do scalenia ich działek w jedną działkę, co ich zdaniem 
podniosłoby atrakcyjność i dopiero potem, po tym scaleniu, przystąpienia do rozmów  
o tym, czy wydzierżawią, czy wynajmą, czy cokolwiek zrobią. Szczerze mówiąc decyzja  
o scaleniu rzeczywiście podniosłaby wartość tych działek, natomiast wcale by nie 
przesądziła o tym, że dałaby nam prawo do ich użytkowania, a na pewno odwleka w czasie 
przynajmniej o rok możliwość dysponowania gruntem. W związku z tym, jeszcze raz 
zaproponowaliśmy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej nieruchomości zamienne, czekamy 
na odzew, ale przygotowujemy dwa warianty alternatywnego rozwiązania. Po pierwsze 
budowę parkingu na naszym własnym gruncie z pozostawieniem fragmentów należących 
do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w formie trawników, które by zaowocowało tym, 
że powstanie tam koślawy, bo koślawy ale jednak parking, który pomieści według 
projektów przygotowanych wstępnie przez Wydział Inwestycji dwadzieścia kilka miejsc 
postojowych, czyli mniej więcej połowę tego, co mogłoby stanąć wtedy, gdyby obejmował 
całą powierzchnię, bo to zaburza logikę komunikacyjną, ale to i tak jest więcej jak dzisiaj 
stoi tam na dziko. I druga możliwość, którą rozważamy i nie ukrywam, że  to ostateczność,  
to przygotowanie dokumentacji projektowej z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej na przebudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej ze 
Spółdzielczą i Starowarszawską i Targową od skrzyżowania, które by obejmowało ten 
parking i uzyskania decyzji ZRiD na ten fragment drogowy, a jak Państwo wiecie decyzja 
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją 
wywłaszczeniową. Mogłoby to jednak zostać przyjęte przez władze Okręgowej Spółdzielni 
Mielczarskiej jako akt wrogi, a tego bym w żaden sposób nie chciał. Mam wrażenie, że 
być może opory władz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wynikają z niedookreślonych, 
ale strategicznych planów rozwojowych, które dzisiaj wydają się być nie do zrealizowania, 
a są rozciągnięte w czasie, ale być może wynikają również z faktu, że i prezes i wiceprezes 
nie są mieszkańcami Końskich i na co dzień nie spotykają się z ograniczeniami, które 
dotyczą mieszkańców miasta  i gminy Końskie”. 
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
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Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości. 
 
 Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy po której wznowił obrady. 
 
 

Ad. pkt. 6 
Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2016 
 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Przedstawił ww. informację. 
 
Uwagi wnieśli: 

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk  
Rozumie, że w ramach zakupów wiat przystankowych, o których Burmistrz wspomniał, 
również zostaną zakupione wiaty na Dyszów i na Kornicę. Przypomniał, że wnosił o to 
ramach interpelacji. Jest już zgoda Świętokrzyskiego Zarządu Dróg. Pozostaje tylko 
kwestia zakupu i montażu, bo to jest przywrócenie stanu faktycznego, gdyż te wiaty już 
były i w ramach remontu zostały zdjęte w czasie przebudowy drogi 728 i nie przywrócono 
ich do stanu poprzedniego.  
 

Radna Beata Stefańczyk  
W dniu 10 stycznia rozmawiała z Burmistrzem odnośnie interpelacji i próśb,  na temat  
jednego doświetlenia ulicy, dwóch słupów na ulicy Zielonej. Wyraził Burmistrz wówczas 
zgodę na to i powiedział, że radna może pisać do odpowiedniego wydziału..  
Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że nie jest to przewidziane. W związku z tym zapytała, 
gdzie trzeba składać wnioski, z kim trzeba rozmawiać, żeby tak proste rzeczy zostały 
uwzględnione dla mieszkańców.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Posiada zestawienie dotyczące interpelacji. Rozumie, że to była kwestia jakby 
indywidualnej rozmowy. Potwierdziła, że zawsze można składać wniosek do urzędu, 
natomiast nie ma gwarancji, że każdy wniosek zostanie zrealizowany, bo radni wiedzą, że 
pod tym względem, po pierwsze nie są wyspą, która ma pełną autonomiczną władzę nad 
wszystkimi elementami funkcjonowania państwa, a po drugie - nie na wszystko w trakcie 
roku są w stanie zabezpieczyć środki. W przypadku oświetlenia drogowego mają taką 
sytuację, że dokumentacje i uzgodnienia, które były przedmiotem zgłoszenia w ubiegłym 
roku, są w trakcie przygotowań dokumentacji i potem - ma nadzieję - realizacji. Natomiast 
w tym roku PGE Skarżysko wystąpiło do Gminy  z projektem zawarcia umowy dzierżawy 
na elementy instalacji oświetleniowych, czyli na oprawy oświetleniowe, które są  ich 
własnością oraz na nośniki tych opraw czyli słup. PGE wystąpiło do wszystkich gmin 
obejmujących teren działania PGE. PGE Skarżysko wystąpiło tutaj jeszcze z propozycją 
dosyć umiarkowanej opłaty w wysokości 2 złotych i 50 groszy netto miesięcznie za tą 
dzierżawę. Mówi o tym, że to jest cena umiarkowana, ponieważ w powiecie np. w gminie 
Fałków mają zasilanie z dwóch stron, czyli część instalacji oświetleniowych obsługuje 
PGE Skarżysko, a część PGE Piotrków i stamtąd dostali propozycję 6 złotych netto 
miesięcznie za oprawę oświetleniową. Nie prowadzą rozmów indywidualnie, ponieważ 
przekracza to skalę jednej gminy. Sprawa propozycji PGE jest przedmiotem negocjacji do 
których upoważnili Świętokrzyski Związek Miast i Gmin, a więc organizację skupiającą 
wszystkie 103 gminy województwa świętokrzyskiego. Chcą wypracować takie 
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stanowisko, które będzie opierało się na współpracy gmin, żeby nie było czegoś takiego, 
że jedni wynegocjują lepiej, drudzy gorzej, albo że będą rozmaite tutaj ceny i warunki. Ma 
też nadzieję, że negocjacje z pozycji wspólnotowych, a więc ze strony Związku, który 
skupia ponad 100 gmin, będzie miał inny wymiar, niż każdej gminy z osobna. PGE do 
czasu zawarcia porozumienia, zawarcia umowy, nie uzgadnia nowych dokumentacji i tutaj 
muszą poczekać na rozwiązanie tego problemu. Sytuacja wygląda więc w ten sposób, że 
jeżeli coś zostało uruchomione jeszcze w zeszłym roku to idzie, jeżeli coś zostało 
zgłoszone w tym roku, to do chwili, kiedy nie zostanie rozstrzygnięta sprawa umowy na 
dzierżawę, albo inaczej rozwiązany ten problem, to na razie PGE wstrzymuje się  
z uzgodnieniami. Dlatego z przykrością musi powiedzieć, że w tej sprawie wola gminy ma 
się nijak do możliwości, bo nie są tutaj „wyspą”, która może wszystko w ramach swoich  
granic załatwić.  
 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Zapytał o drogę do garaży na ulicy Armii Krajowej, przed Zakładem Energetyki Cieplnej. 
Drogę tę robiła gmina. Według niego nie jest to droga Skarbu Państwa. Zapytał  o którą to 
drogę chodzi na Armii Krajowej. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Mowa jest o wniosku na wykonanie drogi asfaltowej do garaży przy ulicy Armii Krajowej 
na działce nr 6265/1. Działka ta jest własnością Skarbu Państwa.  
 

 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Na jesieni jak była remontowana ulica Wojska Polskiego, to informował, że na 
przejściach dla pieszych stoi woda. Wtedy Burmistrz odpowiedział mu, że ma to być 
poprawione w ramach reklamacji. Niestety nic nie zostało zrobione w tym temacie. 
Zapytał kiedy to będzie zrealizowane.  
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji – Cezary Maliborski  
Wykonawca przystąpi do przebudowy tego odwodnienia, które zostało wykonane. 
Wykonane tam zostało odwodnienie liniowe i wpięcie do kanalizacji deszczowej. Usterka  
została zgłoszona i oczekują na sprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac. 
Wszystkie usterki jakie zostały zauważone, zostały zgłoszone wykonawcy.  
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości. 
  
 

Ad. pkt. 7 

Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie 

 
Z-ca Dyrektora 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 
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Niebawem młodzież kończy szkołę i na początku lipca przybędzie osób poszukujących 
pracy. Zapytał jakie oferty może zaoferować Powiatowy Urząd Pracy młodym ludziom.  
 
Z-ca Dyrektora PUP – Wojciech Owczarek 
Najczęściej młodym osobom, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, bądź mają 
jeszcze niekompletne kwalifikacje, na które zgłaszają zapotrzebowanie przedsiębiorcy - 
pracodawcy z terenu powiatu koneckiego, oferowane są staże, które są świetną formą 
nabycia nowych kwalifikacji. Oferujemy również szkolenia dla takich osób oraz jeżeli jest 
tego typu zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i tychże osób bezrobotnych,  
w zasadzie wszelką paletę dostępnych form aktywizacji, dostępnych instrumentów na 
rynku pracy. Oferta jest bogata. Na ten moment jest 20 wolnych wniosków na staże, gdzie 
3-4 lata temu takich wniosków było 2-3. W tej chwili jest ich aż 20, ale trzeba wziąć pod 
uwagę, że od 2 tygodni nie są przyjmowane wnioski na staże. Podejrzewa, że po  
3 kwietnia liczba dostępnych wolnych miejsc na staże co najmniej się podwoi. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Zapoznał z pismem dotyczącym „Targów Pracy” w Końskich, które  odbędą się w dniu  
7 kwietnia 2017 r.  
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 8 

Informacja nt. prac nad rewitalizacją Sielpi 
 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Przedstawił informację nt. prac nad rewitalizacją Sielpi. 
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu) 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przedstawioną informację  przyjęła do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 9 

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 

za rok 2016. 
 

Dyrektor M-GOPS – Aneta Mikuszewska – Sorn 
Przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej 
Rodziny za rok 2016. 
(ww. sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego protokołu) 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 
 

Ad. pkt. 10 
Rozpatrzenie projektów uchwał  
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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 przedstawionej taryfie tabele a i b, gdzie jest porównanie cen i stałych opłat 
obowiązujących w dniu złożenia wniosku taryfa a i tabek b jest na wodę, a czy nie 
powinna być b na ścieki? To jest jako załączniki tabela a i tabela b i obydwie są na 
dotyczące zaopatrzenia w wodę, a wydaje mi się, że chyba powinno być na ścieki, ta druga 
tabela b. 
Czyli jak powinna brzmieć ta tabela b?  
Chodzi mi o ilość zakładanych tych alokacji kosztów i ilość zakładanych przychodów, bo 
jak wynika z ogólnej, jak się policzy to, co Państwo nam przedstawili, to Państwo 
zakładają ponad 17 milionów przychodów na 2017 r., i jest to mniej więcej zbieżne  
z tym, co Państwo uzyskali w 2015 r. i chciałem zapytać, bo w 2015 r. biorąc pod uwagę 
przychody i wydatki mieliście na tym prawie 1,5 miliona straty, czy to w tym roku też tak 
będzie wyglądać, w tym roku taryfowym, bo przychody powinny zabezpieczyć wydatki. 
 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Jerzy 
Rąbalski 
Odpowiedział cyt.: ,,Zakładamy tutaj, że dzięki uszczelnieniu naszego systemu, który jest 
cały czas w uszczelnianiu osiągniemy pewną zwyżkę tych wskaźników do tej pory od 
momentu zakończenia programu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej sporo 
osób będąc przedsiębiorczymi po swojemu nie zgłaszało nam faktu i nie zgłasza faktu 
podłączeni się do kanalizacji ściekowej”. Następnie stwierdził, że służby PwiK 
wychwytują takie sytuacje, Przeprowadzane są doraźne, bądź planowe kontrole. Ich 
wyniki będą miały znaczący wpływ na to, że ilość ścieków,  która będzie odbierana od 
mieszkańców, wzrośnie. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził cyt.:  
,,Zatwierdzając tą taryfę w roku poprzednim na tę obowiązująca podawaliście prawie 12 
milionów metrów sześciennych, a teraz Państwo prognozujecie też milion sto 
osiemdziesiąt tysięcy, a realnie tego nie osiągacie, czyli jak gdyby w sposób świadomy 
wiecie, że i tak tego nie będzie, czy to jest zgodne takie tworzenie taryfy? Ja mam takie 
wątpliwości, bo wiadomo, że papier, cyferki się zgadzają, tylko że kolejny rok zakładacie, 
a nie osiągacie jak gdyby 20% tego”. 
 

Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 
Wszystko opiera się tutaj w tym przypadku na pewnych prognozach danych. Wpływ na 
niewykonanie pewnych wskaźników np. sprzedaży wody, czy odbioru ścieków, może 
mieć również panująca aura. Jeśli jest gorące lato, zużycie wody jest na pewno większe, 
jeśli jest chłodne no to automatycznie przekłada się to na zapotrzebowanie na 
sprzedawaną wodę i odbierane ścieki. 
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Przewodniczący obrad – Zbigniew Kowalczyk 
Zapytał jakie były przychody z tytułu opróżniania szczelnych zbiorników nowym wozem 
asenizacyjnym. 
 
 
Prezes Zarządu PWiK – Jerzy Rąbalski 
Usługa świadczona jest od br., umowy podpisane są z ok. 30 gospodarstwami domowymi, 
a przedsiębiorstwo obsługiwało już 58 razy swoich klientów.  
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały  
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 18 głosach za oraz 

1 głosie wstrzymującym się  powzięła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/309/2017 

 
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. 
 
Uwagi wnieśli: 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził cyt.:  
,,W poprzednim roku zakład otrzymał ponad milion osiemset tysięcy z tego tytułu. Ja 
przypomnę, że w roku 2013 była to kwota niecałe 360 tysięcy, czyli ten zastrzyk jest dosyć  
duży i pytanie co by się stało, gdyby Gmina tutaj nie wspierała?”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedział cyt.:  
,,My ustalamy cenę taryfową, która obowiązuje i powoduje, że powinno się bilansować, 
suma przychodów i niezbędnych do ich pokrycia rozchodów, ale nasi mieszkańcy nie 
płacą takiej kwoty jaka wynika z taryf, płacą kwotę pomniejszoną o dopłaty, czyli 
przedsiębiorstwo jakby nie było tej dopłaty, to ono po prostu wyciągnęłoby rękę do 
naszych mieszkańców, czyli nie jest to z naszej strony pomoc dla przedsiębiorstwa, tylko 
dla ludzi. Po drugie, wzrost cen świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, nie jest 
spowodowany spadkiem sprawności zarządzania wzrostem kosztów wewnętrznych, lecz 
zewnętrznymi okolicznościami, które mają wpływ na taryfy. W związku z powiększeniem 
majątku poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego związanego z oczyszczaniem 
ścieków przedsiębiorstwo weszły dwa obowiązki, które mają charakter kosztowy. Jedna to 
jest sprawa amortyzacji, która wprawdzie nie jest wydatkiem, ale jest kosztem taryfowym, 
czyli od zwiększonego co do wartości majątku liczy się amortyzację i ją wprowadza się do 
kosztów taryfowych, a ona co do zasady zabezpiecza odtwarzanie tego majątku, a w tym 
przypadku obsługę zadłużenia zaciągniętego przez spółkę na pokrycie udziału własnego 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. I drugi czynnik, to podatek od 



 

14 
 

 

nieruchomości płacony na rzecz gminy. Pan Przewodniczący wspomniał, że w roku 2013 
dopłaty do cen ścieków kosztowały budżet gminy 355 tysięcy, niecałe 360 tysięcy, ale  
wtedy podatek od nieruchomości, a więc od budynków, budowli i gruntów wpłacony przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wynosił milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 
złotych. Za ubiegły rok z budżetu gminy w formie dopłat do cen ścieków rzeczywiście 
przekazaliśmy kwotę milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia 
złotych, ale z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji otrzymaliśmy w formie podatku 
trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych, ponieważ 
wzrost wartości tego majątku spowodował taki przyrost dochodów. Moglibyśmy nie 
wypłacać tej różnicy, tych dopłat, tylko, że po pierwsze to by oznaczało, że nasi 
mieszkańcy płaca drożej, po drugie mogłoby się okazać, że my po prostu na tej inwestycji  
i na świadczeniu usług za pośrednictwem spółki bardzo istotnie zarabiamy. Wzrost 
wymiaru podatku przypominam to jest z miliona z groszami do trzech milionów z 
groszami. Wzrost jest o ponad dwa miliony złotych obciążeń podatkowych i te są 
obowiązkowe, bo my nie mamy możliwości, żeby podmiotowo zwolnić przedsiębiorstwo  
z podatku”. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził, że on nie mówił w kontekście takim, że jest przeciwny,  tylko o świadomości, 
że to co gmina dopłaca, to powoduje zachowanie cen, takich taryf jakie są, co skutkuje 
mniejszymi opłatami dla mieszkańców.  
 

Wobec braku innych 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 XXXI/310/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   
 
Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy, po której wznowił obrady. 
 
c) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026, był 
opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 
Przewodniczący Rady. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały. 
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/311/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu 
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d) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r., 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/312/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu 
 
e) 

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną 
opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z pozytywną opinią Kuratorium do ww. 
projektu uchwały. 
(ww. opinia stanowi załącznik niniejszego protokołu).  
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały 
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/313/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
 
f) 

    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 
prowadzonej w formie specjalistyczno–opiekuńczej przez Miejsko–Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/314/2017 
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która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
g) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań  
z zakresu wspierania rodziny w 2016 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/315/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
h) 
         Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej 
rozliczania, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Do tego 
projektu uchwały wpłynęła autopoprawka Burmistrza, którą radni otrzymali – 
poinformował Przewodniczący obrad. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Omówił autopoprawkę do tego projektu uchwały.  
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały wraz z autopoprawką.    
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/316/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
i) 
         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2017 roku, był 
opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował  
Przewodniczący obrad. 
 

Uwagi wnieśli: 

 

Radny Wiesław Malicki 
Stwierdził, że należałoby się zastanowić nad „czipowaniem” psów. Zaproponował, aby 
zrealizować to może wspólnymi siłami z innymi gminami. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Obratański  
Stwierdził cyt.:  
,,Tutaj ja potwierdzam, że jeżeli mowa o ‘czipowaniu’, to rozwiązanie musiałoby mieć 
charakter ogólnopaństwowy dlatego, że zrobienie takiego programu w skali jednej gminy 
byłoby bezcelowe dlatego, że przecież nie żyjemy na bezludnej wyspie. Inaczej mówiąc 
moglibyśmy mieć wtedy zjawisko podrzucania psów bezdomnych z sąsiednich gmin. 
Natomiast chcę ostrzec przed takim optymizmem, który zakłada, że jeżelibyśmy 
wprowadzili taki program, to on nam sprawę załatwi dlatego, że wszystko i tak sprowadza 
się do świadomości ludzi i ich chęci umieszczenia się w ramach przepisów prawa. Podam 
pewien przykład, w ciągu ostatnich dwóch tygodni zrobiliśmy pewien krok, który był 
wcześniej dyskutowany, wymyślany, a dotyczy pewnej pomocy w utrzymaniu czystości 
przez osoby, które są właścicielami psów. Państwo doskonale wiecie, że wychodząc  
w Końskich na jakiś popularny trakt spacerowy, to możemy natknąć się na ślady 
biologicznej aktywności psów. Z jakiś nieznanych bliżej powodów właściciele nie są 
zainteresowani, nie sprzątają po swoich pieskach, szczególnie obrzydliwy charakter ten 
widok ma po zejściu śniegu, kiedy produkty nagromadzone przez zimę ujawniają się  
w całej okazałości. Zakupiliśmy i rozmieściliśmy na najbardziej popularnych traktach 
spacerowych 26 koszy tego typu, one są jaskrawożółte z rysunkiem pieska  
z oznakowaniem do czego służą, prosząc przy pomocy plakatów, by właściciele psów 
korzystali z nich przy pomocy zrywki, torebki plastikowej. Mamy już pierwsze 
doświadczenia. Okazuje się, że te kosze są wypełniane wszystkim za wyjątkiem psich kup. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej znajduje tam normalne odpady komunalne, 
normalnie jak leci bez zwrócenia uwagi na co to jest. To nie jest tak, że one są zamiast 
innych koszy, są obok innych koszy. Jakoś bardzo trudno, żeby skorzystać z nich dla tych 
celów, dla których są postawione i strasznie trudno przejść dwa kroki dalej i wrzucić tam 
butelkę po wodzie mineralnej, czy papier do normalnego kosza na odpady komunalne, 
więc wszystko tkwi w głowie i tak naprawdę czeka nas wielkie przedsięwzięcie edukacyjne. 
Większość tych koszy umieszczona jest w okolicach, które są monitorowane. My będziemy 
przez jakiś czas obserwować sposób korzystania, być może, że trzeba będzie sięgnąć po 
środki dyscyplinujące w postaci nakładania kar porządkowych i mandatów. To jest 
ostateczność, której chcielibyśmy uniknąć, ale trzeba i to wziąć pod uwagę”. 
 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Słaba była akcja informacyjna, gdyż on sam zauważył dopiero w gablocie przed urzędem, 
że te kosze zostały zakupione. Codziennie przegląda stronę internetową Urzędu Miasta  
i Gminy i nie widział takiej informacji. Powinno być więcej ulotek, plakatów i powinno to 
być bardziej rozpropagowane - stwierdził. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Jest to rzecz, która pojawiła się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w ciągu ostatniego 
tygodnia te kosze były montowane, ale jednocześnie poproszono Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej o to, żeby w klatkach schodowych stosowny plakat się 
pojawił.  
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W większości zasobów gminnych to już się pojawiło. Te plakaty są dostępne. Będziemy 
kontynuować tą akcję plakatową. One trafią również do szkół.  

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/317/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   
 
j) 
         Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/318/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
k) 
        Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017 – 2021, 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła 

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/319/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
    
l) 
         Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie 
pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką, był opiniowany przez Komisję 
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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 17 radnych, przy 17  głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/320/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
 
m) 
   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych  
i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących 
własność lub współwłasność Gminy Końskie, był opiniowany przez 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie)  powzięła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/321/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
 
n) 
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat  
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie, był opiniowany 
przez 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/322/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
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o) 
       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody zamianę nieruchomości, był opiniowany 
przez 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 17 radnych, przy 16 głosach za oraz 
1 głosie wstrzymującym się powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/323/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
p) 
         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 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/324/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
q) 
         Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz 
określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów  
i wynagradzania za pobór tej opłaty, był opiniowany przez 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 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) powzięła  

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXI/325/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
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Ad. pkt. 11 

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 Andrzej Kosierkiewicz 

1. Stwierdził cyt.: ,,W dniu 14.12.2016 r., otrzymałem kopię pisma od 
zaniepokojonych mieszkańców i rodziców z Końskich w sprawie górki parkowej. 
Uzgodniłem z osobami, które wystosowały pismo do Pana Burmistrza, że jeżeli 
skończy się zima, zaczniemy interesować się stanem górki parkowej. Mieszkańcy 
dostali odpowiedź, z której nie są zadowoleni, ponieważ uważają, że rewitalizacja 
parku nie nastąpi prędko. Nadmieniają, że jeżeli Pan zajmie się rewitalizacją 
centrum miasta, to nie wystarczy pieniędzy i czasu na park. Obawiają się, że  
w niedługim czasie górka parkowa może zniknąć z powierzchni ziemi. Myślę, że 
zamiast mówić o rewitalizacji parku, należałoby skupić się tylko na górce 
parkowej. Odpowiadając na apel mieszkańców w sprawie górki parkowej trzeba 
było skonsultować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach  
i razem podjąć decyzję - co zrobić, aby przedłużyć żywotność górce parkowej, aby 
dzieci w okresie letnim i zimowym mogły tam przebywać i mile spędzać czas wraz  
z rodzicami. W imieniu zaniepokojonych mieszkańców, a także rodziców, proszę  
o ponowne rozpatrzenie ich wniosku uwzględniając opinię Konserwatora  
Zabytków w Kielcach”. 

 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Podtrzymał opinię, że rewitalizacja parku da tu możliwość całościowego opracowania 
dokumentacji, uzgodnienia z właściwymi organami, w tym Świętokrzyskim 
Konserwatorem Zabytków, który jest właściwy dla oceny - czy zamierzenia są zgodne  
z przepisami prawa i warunkami ochrony konserwatorskiej. Wychodzenie przed szereg  
i wykonywanie tej inwestycji samodzielnie, po pierwsze niespecjalnie przyspiesza, bo  
i tak uzgodnienia są potrzebne na pewno, po drugie powoduje, że w całości te koszty 
pokryłaby Gmina ze swoich środków. Wydaje mi się, że jest to postulat sprzeczny  
z dalszymi postulatami radnego, mianowicie by jak najszybciej doprowadzić do budowy 
kolejnych dróg. To nie jest tak, że jak Gmina wyda pieniądze na górkę parkową, to 
Gminie przybędzie od tego pieniędzy na budowę dróg, wręcz odwrotnie. Powinna więc 
istnieć jakaś gradacja potrzeb.  
 
2. Stwierdził cyt.: ,,Minął kolejny rok obietnic Pana Burmistrza odnośnie ul. Działkowej, 
części ul. Browarnej, a także ul. Rzecznej. Skupię się na ulicy Rzecznej. Na moją 
interpelację z dnia 12.02.2015 r. która mówiła o uregulowaniu tej ulicy, Pan Burmistrz 
odpowiedział: ‘W sprawie ul. Rzecznej wystąpiliśmy z zapytaniem do PKP o możliwość 
wydzielenia jej pasa drogowego z działki będącej w ich wieczystym użytkowaniu oraz 
warunki przekazania drogi Gminie Końskie. Oczekujemy na odpowiedź. Termin 
modernizacji tych ulic uzależniony jest od uregulowania stanu prawnego i uzyskania 
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pozwolenia na budowę’. W drugiej interpelacji z dnia 30.12.2015 r. Pan Burmistrz 
odpowiada w dniu 20.01.2016 r., że w dniu 17.09.2015 r. (pismo znak: IN.7234.200.2015 
DK) uzgodniono wstępną koncepcję podziału działki w celu wydzielenia z terenu 
zamkniętego ul. Rzecznej. W załączeniu kserokopia korespondencji. Na następną 
interpelację z dnia 23.03.2016 r. dostaję odpowiedź w dniu 18.04.2016 r. która mówi, że 
prace związane z wydzieleniem drogi - ul. Rzecznej z terenu kolejowego prowadzi PKP.  
W dniu 10 lutego br. odbyło się okazanie granic niezbędne do wydzielenia pasa 
drogowego. Chciałem zapytać dlaczego Pan Burmistrz tak opieszale podchodzi do 
dokończenia osiedla Browary. Sam Pan kiedyś powiedział, że jest to najstarsze osiedle  
w Końskich i należałoby o nie zadbać. Cały czas jakiś problem. Przyrzekł Pan tym 
mieszkańcom, że jak będzie podłączona kanalizacja, to będzie i droga. Jest droga, tylko 
nie taka jaką sobie mieszkańcy wyobrażają. Mają cały czas nadzieję, że w tym roku stanie 
się zadośćuczynienie. Przypominam Panie Burmistrzu, że co roku od dnia wyborów na 
moje interpelacje odpisuje Pan, że prace związane z uregulowaniem stanu prawnego 
zostaną rozpoczęte w bieżącym roku. Jak dotąd nic się nie dzieje. Co prawda ul. 
Ogrodowa doczekała się modernizacji i za to Panu dziękujemy. W związku z obietnicami 
chciałbym zapytać, czy Pan Burmistrz jest gotowy określić datę rozpoczęcia prac 
związanych z przebudową tych ulic?”. 
 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata, to na terenie okręgu wyborczego, który radny 
reprezentuje, działo się bardzo dużo. W Starym Młynie zostały dokończone budowy dróg 
w ulicach Gruntowej, Glinianej, Żwirowej i Piaskowej do granic miasta. Rozpoczęła się 
budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na Starym Młynie przy zalewie, która w br. 
będzie kontynuowana. Na Browarach zostały wykonane nowe nawierzchnie dróg na ulicy 
Ogrodowej, w ulicy Działkowej został poprowadzony nowy wodociąg, przebudowany  i 
wytyczony geodezyjnie grunt pod budowę tej drogi. Rzeczna, to jest ulica, która kończy 
całe to osiedle i tutaj występuje problem dlatego, że ulica Rzeczna jest wyjeżdżona w tak 
zwanym obszarze zamkniętym, należącym do PKP. Prowadzone są korespondencje o 
wyrażenie zgody na wydzielenie pasa drogowego, przekazanie go Gminie Końskie, co 
umożliwi zaprojektowanie i zbudowanie tej drogi. Przypomniał, że od kiedy został 
Burmistrzem powstała tam ulica Nowa, Folwarczna, Kościeliska i rzeczywistość 
dzisiejsza akurat na tym osiedlu jest radykalnie inna od tej, którą oglądaliśmy kiedyś. Ma 
nadzieję że tak będzie to postępowało dalej, ale są takie rzeczy, które nie są tylko od nas 
zależne - stwierdził. 
 

Radny Wiesław Malicki 
1.Poprosił o utwardzenie ulicy Szkolnej w Sierosławicach. Obok szkoły w Kazanowie  
ulica ta jest o nawierzchni asfaltowej, jednak dalej przechodzi w gruntową. Ta ulica 
stanowi drogę dojazdową dla pracowników do zakładu, w którym pracuje ok. 50 osób. 
Spory ruch na ww. ulicy powoduje wybijanie się dołów, a te z kolei bardzo utrudniają 
dojazd.  
 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że ta droga będzie 
wykonana w przyszłości w całości aż do drogi,  którą Gmina wykonała w minionym roku 
w nawierzchni asfaltowej, czyli w Kazanowie Nowym, Prawdopodobnie będzie ona 
stopniowo przedłużana zgodnie z potrzebami. Potwierdził, że kilkaset metrów brakuje do 
drogi dojazdowej do tego zakładu, jest tam część ruch samochodowy i z tego punktu 
widzenia wydaje się, że ta droga jest zasadna.  
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2. Poprosił, aby Burmistrz wystąpił do Powiatowego Zarządu Dróg o przebudowę 
poboczy drogi Końskie-Bedlenko-Wierzchowiska. Jest to droga o dużym natężeniu ruchu, 
a brak chodników bardzo utrudnia ruch pieszym i rowerzystom. Dobrze byłoby 
wybudować chodniki, choćby utwardzić pobocza, co zdecydowanie poprawiłoby 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Na ten temat odbyli już spotkanie z udziałem Starosty jesienią ubiegłego roku. W tym, to 
spotkanie przeniosło się również do zainteresowanej miejscowości, ponieważ jest takie 
oczekiwanie, że coś z tym Powiat zrobi. Gmina deklaruje pomoc, natomiast są fizyczne 
ograniczenia związane z szerokością pasa drogowego, bo to jest tradycyjna ulicówka  
i nawet po jednej stronie wręcz w pas drogowy, w asfalt, wchodzi narożnik budynku 
mieszkalnego. Do końca lutego Starostwo miało przygotować koncepcję budowy 
chodnika lub utwardzenie poboczy. Dokumentacja zakłada, że bez skorzystania ze  
ZRiD-u, albo bez dobrowolnego przekazania przez mieszkańców fragmentów gruntów 
pod potrzeby budowy chodnika, to nie jest możliwe. Poczynione zostały próby 
wypracowania rozwiązania alternatywnego, czyli nie chodnik w klasycznych  rozmiarach, 
tylko utwardzenie poboczy, bądź kostką brukową, bądź utwardzonym zagęszczonym 
tłuczniem. Podobnie jak w innych przypadkach dotyczących dróg powiatowych, w 
imieniu Gminy Końskie zadeklarowana została pomoc ze strony Gminy. Ma nadzieję, że 
to się znajdzie w tym pakiecie umowy między Powiatem a Gminą tak, żeby to stało się 
faktem. 
 
Radna Helena Rozmus 
Zapytała, czy jako samorząd są władni coś zmienić w organizacji funkcjonowania 
podstawowej służby zdrowia.  Zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby podjął działania 
lub rozmowy mające na celu doprowadzenie do zwiększenia dla mieszkańców miasta  
i gminy Końskie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o to, aby w razie 
doraźnej potrzeby lekarskiej, można byłoby z niej skorzystać w przychodniach zdrowia 
tzw. niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w godzinach po 18.00 w dni powszednie 
oraz soboty i niedziele. Obecnie mieszkańcy muszą korzystać z usług Specjalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala Koneckiego. W okresach sezonowego występowania 
grypy i przeziębienia Oddział ten jest bardzo przeciążony, a mieszkańcy gminy 
wymagający bardziej specjalistycznej i szybkiej pomocy lekarskiej, skazani są na 
wydłużony czas oczekiwania na jej udzielenie. Mieszkańcy Gminy Końskie nie są 
zadowoleni z takiego funkcjonowania służby zdrowia.  
 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej jest obecnie w rękach niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Zadeklarował, że zwróci się z tą informacją i z prośbą  
o rozważenie możliwości dyżurów weekendowych lub popołudniowych w przychodniach. 
Natomiast w tej chwili instrumentów takich wprost władczych gmina nie ma. Z jego 
wiedzy wynika, że dla tych pacjentów, którzy są zapisani do poszczególnych przychodni, 
możliwe jest świadczenie usługi w postaci wizyty domowej. Można więc skorzystać 
przynajmniej na ul. Południowej z wizyty domowej, czyli w porozumieniu  
z kierownictwem przychodni, zamówić sobie wizytę domową lekarza określonej 
specjalności do chorego, czy to dorosłego, czy to dziecka, kiedy nie jest możliwe, albo 
dowiezienie go do przychodni, albo gdy dotyczy to weekendów. 
  
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 



 

24 
 

 

Zapytał kiedy będzie zrobiony porządek i przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw 
w Rogowie.  
 
 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Plac zabaw w Rogowie jest w tej chwili w odpowiedzialności Zarządu Obiektami 
Sportowymi i Rekreacyjnymi i z tego co mu wiadomo, to będzie w najbliższym czasie 
poddany przeglądowi i konserwacji, podobnie jak pozostałe place zabaw.  
 
Radny Zbigniew Hybik 
Zapytał, czy gmina posiada tereny dla deweloperów zajmujących się budownictwem 
wielorodzinnym.  
 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Na tą chwilę jest tylko jedna działka, która mogłaby być miejscem lokalizacji, gdyż jest 
zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla budynku 
wielorodzinnego. Jest to przy ulicy Polnej od strony ulicy Południowej patrząc, to po 
prawej stronie za Szkołą Podstawową nr 2. Przed uchwaleniem planu były tam wydane 
warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego. Teren jest własnością gminy. Natomiast 
na tym miejscu jest zbiorowisko garaży. Dzierżawcy garaży są bardzo przywiązani do 
swoich garaży i dzisiaj próba ich przeprowadzenia gdzieś indziej byłaby społecznie 
bardzo trudna, choć tam jest miejsce dla budynku wielorodzinnego, który by zapewnił 
miejsce w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym dla kilkunastu rodzin. W przyszłości 
po aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
będzie można przeznaczyć pod zabudowę wielorodzinną część uwolnionych gruntów 
dzisiaj z przeznaczeniem przemysłowym lub drogowym przy ulicy Armii Krajowej - po 
lewej stronie ulicy Armii Krajowej patrząc od strony ulicy Staszica. Teren ten był rezerwą 
pod obwodnicę, która miała „przeskakiwać” przez tory kolejowe i prowadzić dalej na 
wschód. Jestem tam też teren ujęty w obecnym studium pod przemysł, zgodnie  
z wnioskami, które wpływały do Gminy Końskie. Część tego terenu może być 
„uwolniona” pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne ze względu na to że po 
pierwsze przemysł nie jest tak intensywnie rozwiany w tym terenie i nie jest już tak 
uciążliwy, jak mógł być, czy był kiedyś. Bliskość infrastruktury społecznej na osiedlu 
Warszawska, wskazuje na to, że umieszczenie tam lokalizacji budynków wielorodzinnych, 
nie byłoby złym rozwiązaniem, bo bliskość szkoły, przedszkola, przychodni zdrowia, 
placów zabaw, powodowałaby, że to byłoby miejsce, które myślę można by było 
stosunkowo łatwo pod tym względem zagospodarować.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
1. Zapytał,  czy miejsca obsługi rowerowej, które są przy trasach Green Velo, będą 
przygotowane do sezonu, gdyż na razie znajdują się w opłakanym stanie i nie nadają się za 
bardzo do użytkowania - stwierdził.  
 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Miejsca obsługi rowerowej zostaną odświeżone i przygotowane tak, żeby z chwilą 
rozpoczęcia sezonu rowerowego mogły służyć. Dodał, że nastąpi to jeszcze w miesiącu 
kwietniu.  
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2. Oznakowania poziome na jezdniach. Poprosił, aby zwrócić się do zarządców dróg 
przebiegających przez miasto Końskie, aby dokonali odnowienia oznaczeń drogowych, 
głównie na przejściach dla pieszych. 
 
 
 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Gmina Końskie już podpisała umowę na oznakowanie na swoich drogach, odtworzenie, 
odświeżenie oznakowań i w miesiącu kwietniu wykonawca wejdzie i wykona tę pracę. 
Zasięgną informacji jak jest z wykonawcami na drogach powiatowych, wojewódzkich  
i krajowych, z prośbą o poinformowanie i przyspieszenie ewentualnie tych prac.  
 
3. Zapytał czy są dostępne jakieś materiały dotyczące zakazu wypalania traw. 
 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Materiały informacyjne dotyczące zakazu wypalania traw są przygotowane co roku  
i szeroko kolportowane przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną, jak również  
w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz i Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska przygotowywane są takie informacje rozsyłane na tablice ogłoszeń 
w sołectwach oraz do szkół. 
 
Radny Lucjan Górecki 
1. Poprosił o powołanie komisji, celem zbadania pęknięć na drodze Wąsosz – ul. Nowiny, 
a także w miejscowości Małachów. Są to pęknięcia w poprzek ulicy. Wniósł o ich 
usunięcie w najbliższym czasie. 
Odp. zostanie udzielona na piśmie 
 
2. Zapytał na jakim etapie jest sprawa związana z uruchomieniem internetu, czy już został 
wyłoniony operator dla miejscowości Wąsosz. 
Odp. zostanie udzielona na piśmie. 
 
3. Zapytał jak wygląda sprawa budowy jazu w miejscowości Małachów. 
Odp. zostanie udzielona na piśmie. 
 
4. Zapytał jak wygląda sprawa budowy drogi Wąsosz – ul. Zarowie.  
Odp. zostanie udzielona na piśmie. 
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk 
1. W imieniu mieszkańców Baryczy zamieszkałych przy drodze łączącej ich zabudowania 
z drogą nr 728 poprosił o utwardzenie tej drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. 
Droga ta ma nawierzchnię usypaną tłuczniem, kamienie staczają się na drogę 728 
powodując zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. 
Odp. zostanie udzielona na piśmie. 
 
2. Mieszkańcy Dyszowa zgłosili, iż na prywatnej działce znajdującej się na przedłużeniu 
ul. Zielonej składowane są płyty oraz inne materiały – śmieci. Mieszkańcy proszą o to, 
aby właściciel uporządkował ten teren usuwając śmieci – stwierdził. 
Odp. zostanie udzielona na piśmie. 
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Wyłącznie na piśmie interpelacje złożyli następujący radni: Teresa Wilk, Beata 
Stefańczyk, Paweł Pisiałek, Lidia Wiśniewska, Gustaw Słowik, Barbara Galant,  
 
Potrzebę uzyskania odpowiedzi na piśmie zgłosili wszyscy radni z wyjątkiem Wiesława 
Malickiego oraz Zbigniewa Kowalczyka. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła udzielone odpowiedzi do wiadomości. 
 

Ad. 12 

Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski. 

 
I. 

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Burmistrza zawierającym informację  

o pracach Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia. 
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wyrażenia opinii do 
przedłożonego pisma. 
 
Rada Miejska w obecności 17 radnych 17 głosami za (jednogłośnie) wyraziła pozytywną 

opinię do ww. pisma.  

 

II. 
Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Burmistrza zawierającym informację 

dotyczącą nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie w 2016 r.  
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości. 

 
III. 
Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Prokuratury Rejonowej w Końskich, 
zawiadamiającym o umorzeniu dochodzenia.  
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: 
 
Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 
 

 

IV. 
Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Prokuratury Okręgowej w Kielcach, 
zawierającym zawiadomienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień 
byłego Burmistrza Miasta i Gminy Końskie - Michała Cichockiego.  
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: 
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Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 
 

V. 
Przewodniczący obrad zapoznał z pismem trzech koneckich firm skierowanym do 
Burmistrza oraz do wiadomości Przewodniczącego Rady zawierającym wniosek o zmianę 
współczynnika powierzchni biologicznie czynnej.  
 (ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: 
 
Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości. 
 
VI. 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia 2017 r. 
oświadczeń majątkowych według stanu majątkowego na dzień 31.12.2016 r.  Do 
oświadczeń majątkowych, składanych w dwóch egzemplarzach dołączyć należy kopię PIT 
– zeznania podatkowego  za rok 2016 – dodał.  
 
Ad. 13 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Radny Zbigniew 

Kowalczyk  podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XXXI 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  
 

 
 

 

 

 

 

 


