
 

 

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

odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Końskich 
 
 
     W XLIV sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę 
21.W sesji wzięły 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 900 do godziny 1540. 
 
Ad. 1 
  
     XLIV 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 na sesję radny Karol Cygankiewicz – quorum wyniosło 21 
radnych). 

Ad. pkt 2 
     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokoły z sesji:  
z Nr XLII z dnia 30 października br. oraz Nr XLIII z dnia 21 listopada br. 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. 

 
Następnie poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 

dotyczący wprowadzenia do porządku obrad sesji rozpatrzenia projektów uchwał  
w sprawach: 

a) upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie 
Projektu pn. ,,Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów poprzez przebudowę instalacji do doczyszczania 
selektywnie zebranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji 
aglomeratu paliwowego w postaci peletu”,



 

 

b) zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  
30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy 
Końskie i nadania jej Statutu. 

Dodał, że w przypadku przyjęcia ww. wniosku projekty przedmiotowych uchwał zostaną 
rozpatrzone w pkt 8 jako podpunkty: ,,q” oraz ,,r”. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał ww. wniosek Burmistrza do 
porządku obrad pod głosowanie. 

          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 Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami. 
5. Informacja nt. działań podejmowanych w ramach LGD w zakresie dotyczącym 

Gminy Końskie. 
6. Informacja o realizacji zadań prowadzonych w ramach inicjatyw lokalnych. 
7. Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2017. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego 
od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta, 

b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,  

c) zmieniająca uchwałę Nr XVII/165/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 
grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich,  

d) zmieniająca uchwałę Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”, 

e) 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, 

f) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/282/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  
29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 
dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2017 rok, 

g) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej  
w Końskich na 2018 rok, 

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Pływalni Miejskiej w Końskich 
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 

i) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026, 



 

 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie  
na 2017 r., 

k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, 
l) zmieniająca uchwałę Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego  

2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022”, 

m) zmian w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania 
,,Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

n) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania, 

o) ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, 

p) przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2018 r., 
q) upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu 
pn. ,,Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów poprzez przebudowę instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych 
frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu paliwowego w 
postaci peletu”, 

r) zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 
2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej 
Statutu. 

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
      i Gminy Końskie na lata 2018-2027.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy    
      Końskie na 2018 rok: 
 a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie   
      na 2018 rok, 
 b) odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej, 
 c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały  
     w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, 
 d) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  
      Końskie na 2018 rok, 
 e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy    
     Końskie na 2018 rok. 
11.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 
12.Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz  
     Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich. 
13.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski. 
14.Zakończenie obrad. 

 

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

 



 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Przedłożył informację o pracy między sesjami na piśmie. 
 
Głos zabierali: 
 
Wierzbicki Zbigniew – właściciel odlewni żeliwa na ulicy Kolejowej  
Zabrał głos w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców z ulicy Kolejowej w Końskich.  
Stwierdził, że na ulicy Kolejowej mieści się 7 zakładów, w których zatrudnionych jest ok. 
200 pracowników. Jego zakład istnieje już od 1984 r. i w ciągu tych 33 lat ciągle 
przedsiębiorcy zabiegają o drogę asfaltową. Za kadencji p. Burmistrza Popika zostało 
wybudowane 200 metrów asfaltu, brakuje jeszcze 600 metrów. Latem panuje straszny 
kurz, natomiast w czasie roztopów, nie można przejechać samochodem, brak jest 
oświetlenia, nie ma poboczy.  
Oznajmił, że są w tej sprawie bezradni nie  mogąc się doprosić budowy tej drogi. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Stwierdził, iż rozumie, że jest to głos do innego puntu porządku obrad, który dzisiaj 
będzie rozpatrywany, czyli przyjęcie budżetu na rok 2018 oraz że przedsiębiorcy 
chcieliby, żeby ta inwestycja znalazła się w budżecie. 
 
Zbigniew Wierzbicki – właściciel odlewni żeliwa na ulicy Kolejowej 
Odpowiedział, że chodzi im o 600 metrów drogi i łącznik do ulicy Zielonej. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził cyt.: 
,,Dokumentacja na ulicę Kolejową została zlecona, ponieważ uznaliśmy, że jest jedna 
jedyna szansa jaką stanowi tzw. specustawa drogowa, by wydzielić z terenu kolejowego  
i przenieść własność i prawo dysponowania gruntem i tego pasa, który i tak jest drogą. 
Państwo znacie zasady. Kolej dysponuje nieruchomościami, które są tzw. terenami 
zamkniętymi, dlatego nie ma map geodezyjnych w normalnych zasobach geodezyjnych  
i kolej jest trudnym partnerem. W 2010 r.  zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która 
miała dokończyć ulicę Kolejową i połączyć ją z ulicą Zieloną. ZRiD-u spodziewaliśmy się 
w 2011 r., o ile pamiętam projektanci na ostatnim etapie wycofali się z prac i tego 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej gmina nie otrzymała. W tej kadencji 
podjęliśmy działania na rzecz pozyskania gruntu w granicach opracowania, ponieważ 
kolej, a właściwie PKP Nieruchomości ma już wiedzę o tym jaką częścią ich terenu 
chcemy dysponować na cele drogowe. Wniosek obejmował oprócz ulicy Kolejowej część 
ulicy Rzecznej z drugiej strony miasta od ulicy Partyzantów, ale tez wzdłuż kolei. 
Właściwie to mogę powiedzieć, że wydzielenie tego pasa drogowego jest już z PKP 
Nieruchomości uzgodnione, lecz tam wszystko dzieje się wolno, p. Naczelnik może, jeżeli 
chodzi o terminy spotkania  i uzgodnienia w tej sprawie, może uzupełnić. Kluczem jest 
uzyskanie prawa do dysponowania gruntem”.  
 
Naczelnik Wydziału RGG – Marek Wojciechowski 
Oznajmił, że podziały w większości zostały już zrobione. Według niego w przyszłym roku 
gmina powinna być już właścicielami niezbędnych działek.  
 
 
 
 
 



 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Przedstawiciele ulicy Kolejowej zapewne oczekują jakiejś deklaracji, że przynajmniej 
znajdzie się to w inwestycjach wieloletnich, że być może coś gmina zacznie robić na 
koniec roku 2018. 
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk 
Prowadzone były rozmowy w PKP Kielce odnośnie warunków przejęcia tej drogi, miały 
być dostarczone do gminy ustalenia na piśmie. Zapytał czy one są już dostępne, czy dali 
konkretną deklarację.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził cyt.: 
,,Siedziba PKP Nieruchomości właściwie terytorialnej dla naszego terenu to Lublin. 
Natomiast rzeczywiście spotkaliśmy się z przedstawicielami dyrekcji PKP Nieruchomości 
w Kielcach, akurat byli tu na wizytacji, więc w związku z tym było nam łatwiej się tu 
spotkać i ustaliliśmy zakres naszych apetytów związanych z pozyskaniem terenu. 
Uzgodniliśmy procedurę wydzielania tych działek i przekazywania, bo PKP 
Nieruchomości jest spółką z o.o. to prawda, ale spółką zależną od całej rodziny PKP.  
W związku z tym, jest z ich strony deklaracja dobrej woli. Oni wyrazili zgodę na podziały, 
bo te podziały są naniesione na mapach, jeszcze na zlecenie gminy z lat 2009-2010. 
Natomiast oni muszą uzyskać zgodę swoich zwierzchników i tak jak Pan Naczelnik 
powiedział - prawdopodobnie z ostatniej korespondencji wynika, że i w przypadku ulicy 
Rzecznej i w przypadku ulicy Kolejowej, to jest na ostatniej prostej, na początku 
przyszłego roku powinniśmy taką zgodę na przeniesienie własności otrzymać. Natomiast 
my mamy w projekcie budżetu, który dzisiaj będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej, 
wśród zadań rocznych i wieloletnich, zadania pod nazwą budowa i przebudowa dróg 
gminnych. To jest taki zapis, który pozwala na elastyczne reagowanie na sytuację.  
Z chwilą, kiedy będziemy mieli potwierdzone prawo dysponowania gruntem, zlecimy 
aktualizację dokumentacji, która była już przecież przygotowana i która jest własnością 
gminy, ale która ma jedną zasadniczą wadę, mianowicie dzisiaj ma wartość papieru, na 
którym została wydrukowana i po to, żeby ona mogła być podstawa uzyskania ZRiD-u, 
musi być wykonana ponownie na nowych mapach do celów projektowych i uzyskać 
wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne. Nie potrafię powiedzieć, czy uda nam się 
szybko uzyskać decyzję ZRiD dlatego, że my występujemy o nią, natomiast są organy, które 
i uzgadniają i potem wydają tą decyzję. Na pewno procedurę dochodzenia do decyzji 
budowlanej rozpoczniemy w przyszłym roku”. 
 

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

 
Ad. pkt. 5 
Informacja nt. działań podejmowanych w ramach LGD w zakresie dotyczącym 
Gminy Końskie 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Przedstawił ww. informację.  
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).  
 

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



 

 

 
Ad. pkt. 6 
Informacja o realizacji zadań prowadzonych w ramach inicjatyw lokalnych. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 
w dn. 19.12.2017 r. Burmistrz poinformował, że w roku 2017 nie było podejmowanych 
zadań w ramach inicjatyw lokalnych.  
 

Wobec innych braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 7 
Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2017. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Przedstawił ww. informację.  
(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).  
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk  
Oznajmił, że zabrakło mu informacji o przystosowaniu byłej stolarni w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Mieszkaniowej pod muzeum oraz informacji o postępach w sprawie 
uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Nałęczów oraz kilku działek 
w Końskich. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził cyt.: 
,,Ja przedstawiłem informację o inwestycjach już wykonanych, a więc takich, które 
zaowocowały realizacją. Natomiast niektóre zadania są w trakcie i tego dotyczy np. 
dokumentacja na uzyskanie ostatecznego przyszłego kształtu stolarni pod kątem 
uruchomienia tam muzeum. Nawiasem mówiąc będę miał prośbę do Państwa Radnych  
i Pana Przewodniczącego, żeby w następnym punkcie - przed rozpatrzeniem projektów 
uchwał z uwagi na obecność projektantów - pozwolić na przedstawienie czegoś, co myślę 
że jest przedmiotem zainteresowania radnych, a powinno być przedmiotem również ich 
wiedzy, czyli koncepcji, a potem również mam nadzieję, że projektu przebudowy 
rewitalizacji Parku Miejskiego. Niezależnie od tego jaki jest wynik rozstrzygnięcia 
konkursu, ten park wymaga na pewno inwestycji i przywrócenia do dawnej świetności. 
Jest tylko kwestią w jakim to będzie zrobione czasie, jak będzie długo trwało i skąd 
pozyskamy na to środki pomocowe. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące gospodarki wodno-
ściekowej - budowy kanalizacji na terenie Nałęczowa - mogę powiedzieć, że wniosek 
dotyczący tej budowy, a właściwie na dofinansowanie tej budowy, jest złożony w Biurze 
Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego, które zawiaduje programem 
obszarów wiejskich. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i czeka w liście kolejkowej 
na dofinansowanie, ponieważ my mamy pod tym względem pewne ograniczenia. Państwo 
pewnie słyszycie od czasu do czasu, obserwujecie z pewną satysfakcją, że w bliższej  
i dalszej okolicy, gminy uzyskują pomoc w postaci dofinansowania do budowy kanalizacji, 
do budowy oczyszczalni ścieków. Natomiast procedury przyznawania tego rodzaju pomocy 
związane są z oceną stopnia potrzeb, które są niezbędne dla uzyskania parametrów 
zbliżających Polskę w ogóle do wymagań związanych z reżimem ochrony środowiska, 



 

 

przyjętym przez Polskę przy umowie członkostwa  w Unii Europejskiej. Otóż w tej sytuacji, 
którą mamy, my jesteśmy w nieco gorszej sytuacji, ponieważ 98% mieszkańców gminy 
Końskie ma już dostęp do kanalizacji, dzięki dużemu projektowi uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej i już mamy przebudowaną oczyszczalnię ścieków. W związku 
z tym jesteśmy na końcu listy kolejkowej, bo jeżeli ktoś nie ma oczyszczalni, to jasne jest, 
że w pierwszej kolejności dysponenci środków unijnych tam kierują pieniądze, jeżeli ktoś 
nie ma w ogóle kanalizacji, no to w pierwszej kolejności dają pieniądze na tych, którzy  
w ogóle jej nie mają, a dopiero w ostatniej dla tych, którzy mają już prawie komplet i im 
brakuje jeszcze niewielkich odcinków. Ważne jest natomiast, że dokumentacja techniczna 
na budowę tej kanalizacji została przez przedsiębiorstwo wodociągowe zaktualizowana, 
uzupełniona o nowe domostwa, które tam się pojawiły od czasu, kiedy dokumentacja była 
wykonana i że jest wola ze strony przedsiębiorstwa, by tę inwestycję wykonać. Jest tylko 
problem montażu finansowego, jeżeli pieniądze zostaną uruchomione, to natychmiast jak 
się da, ta inwestycja będzie wykonana. Trudno natomiast rokować, czy rozstrzygać za 
dysponenta środków unijnych, jeżeli będzie takie życzenie Państwa radnych i będą takie 
możliwości finansowe, to oczywiście możemy ten proces przyspieszyć, biorąc na siebie 
samodzielnie koszty, czyli poprzez dokapitalizowanie spółki, ale mówię - to jest kwestia 
decyzji, bo nie jest tak, że jesteśmy dysponentem nieograniczonych środków, a potrzeby 
mamy we wszystkich dziedzinach znaczne. Tutaj szansa na uzyskanie pomocy jest. To jest 
tylko kwestia tej listy kolejkowej”. 
 
Radna Beata Stefańczyk 
Zapytała czy w dokumentacji obejmującej szkołę w Modliszewicach, jest ujęta wymiana 
okien. Pyta, ponieważ dostała informację, że nie ma w dokumentacji ujętej wymiany 
okien.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził, że początkowo projektant nie przewidywał okien do wymiany, ponieważ są 
one w dobrym standardzie. Są tam okna PCV dwuszybowe. Natomiast ze względu na ich 
ocenę te okna są już sporo czasu i były wykonywane w technologii, która była znacznie 
gorszej jakości niż dzisiaj stosowana, dlatego zostały one ujęte w tej dokumentacji  
i przewidziane do wymiany. 
 
Piotr Doniec – projektant  
Przedstawił projekt rewitalizacji Parku Miejskiego.  
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Zapytał o górkę parkową, czy została ona ujęta w tym projekcie. 
 
Piotr Doniec – projektant  
Odpowiedział, że w zakresie ich pracy jest opracowanie również elementu wejścia do 
piwniczki, ponieważ stan tej piwnicy jest dość zły i każdy remont wiązałby się  
z  koniecznością usunięcia wszystkich drzew, które znajdują się w pobliżu. Natomiast 
niektóre drzewa powinny zostać usunięte, które bezpośrednio rosną nad wejściem. Będą  
przeprojektowywać wejście, czyli ścianę frontową, drzwi oraz schody i chodniki wokół tej 
górki. 
 

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



 

 

 
Przewodniczący obrad ogłosił 15- minutową przerwę, po zakończeniu której wznowił 
obrady.  
 
Ad. pkt. 8 

Rozpatrzenie projektów uchwał  
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, 
Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej  po granice 
administracyjne miasta, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady – Komisję 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – 
poinformował Przewodniczący Rady.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Poinformował, że do projektu planu zgłoszona została uwaga, która w całości nie została 
uwzględniona przez Burmistrza, a Rada Miejska poprzez głosowanie będzie ją 
rozpatrywać. 
 
Naczelnik Wydziału UKO – Aleksandra Wojciechowska - Wilk  
Omówiła zgłoszoną do projektu planu uwagę, która nie została uwzględniona przez 
Burmistrza. 
 

Wobec braku zapytań Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie 
ww. uwagi.   
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 18 głosach za oraz 
1 głosie wstrzymującym się odrzuciła ww. uwagę.  
 

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 XLIV/420/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
    
b) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa 
Kornica, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady – Komisję Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 
Przewodniczący Rady. 

 
Radosław Jończak – projektant planu 
Omówił  ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 



 

 

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 XLIV/421/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
c) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/165/2015 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16  
w Końskich, był opiniowany przez właściwą Komisję Rady – Komisję Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował 
Przewodniczący Rady. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały. 
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/422/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu 
 
d) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i  Gminy Końskie”, był opiniowany przez 
Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię - poinformował Przewodniczący Rady. 
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 XLIV/423/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
e) 

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 XLIV/424/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   
 
f) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/282/2016 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2017 rok, był opiniowany przez 
Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 
Uwagi wnieśli: 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Stwierdził cyt.: 
,,Chciałem zadać parę pytań Panu Dyrektorowi Pływalni Miejskiej, bo w uzasadnieniu 
Pan napisał - zwiększenie dotacji przedmiotowej na rok 2017 w wysokości 192  
z przeznaczeniem na dopłaty do jednej godziny usług sportowo-rekreacyjnych, chcę 
zapytać w takim przypadku w jakich godzinach Pływalnia Miejska jest czynna, godziny 
pracy Pływalni Miejskiej”.   
 
Andrzej Mijas - Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich  
Godziny pracy Pływalni Miejskiej to 8.00 - 22.00 w dzień powszedni, natomiast sobota  
i niedziela są to godziny 10.00 – 22.00. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz  
Zapytał,  dlaczego na drzwiach jest informacja, że Pływalnia jest czynna do godziny 
21.45. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej  
Odpowiedział, że godzina 21.45  jest to czas, kiedy klienci powinni opuścić Pływalnię. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz  
Stwierdził, że w takim razie godziny otwarcia Pływalni są od 8.00 do 21.45, a nie do 
22.00. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej  
Odpowiedział, że praca pracowników pływalni jest do godz. 22.00. Są sprawy 
organizacyjne, które pracownik musi wykonać po opuszczeniu obiektu przez ostatniego 
klienta. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Stwierdził cyt.: 



 

 

,,Proszę mi powiedzieć - jakim sposobem Pan wyliczył, że przepracowane godziny pracy 
Pływalni Miejskiej wynoszą 4600 godzin, na jakiej podstawie i jak to Pan zrobił, że 
wychodzi 4600 skoro zakłada Pan przykładowo w poprzednim roku budżet na 2017 – tam 
było chyba 4542 godzin, czy coś takiego i teraz 60 godzin jest tak, jakby Pływalnia więcej 
przepracowała”. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich  
Stwierdził cyt.: 
,,W tym momencie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to są wyliczenia 
dokładne księgowej. Jeżeli będzie Pan chciał, to takie informacje dokładne i te wyliczenia 
dokładne, złoży na papierze. Jeżeli chodzi o tą dotację, zwiększenie dotacji jednostkowej, 
głównie wynika ona z tego że kluby sportowe takie jak Neptun Końskie, jak KSSPR 
Końskie, jak Wodnik, korzystały z usług Pływalni tzn. jeżeli chodzi o Wodnik, to są 
cykliczne zajęcia prowadzone przez ten klub, jeżeli chodzi o te dwa kluby pozostałe, czyli 
ogólnie powiem - piłkarze ręczni i piłkarze nożni - korzystają z odnowy biologicznej  
i wejścia te były wejściami nieodpłatnymi. Jeżeli chodzi o zwiększenie tej dotacji, to 
głównie dotyczy ona zrekompensowania tych kwot, które są wyliczone, w związku z tymi 
wejściami, bardzo dużo jest tych godzin, te godziny są liczone już ulgowo jako wejścia 
grupowe. Nie są liczone tak z cennika normalnie. Także to są te pieniądze, które głównie 
zrefundują te koszty poniesione przez Pływalnię w związku z tymi wejściami”. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził cyt.: 
,Chyba Pan Dyrektor się zagalopował, bo uzasadnienie do projektu uchwały jest całkiem 
inne, że Państwo przepracowali dużo więcej godzin i ta stawka powinna być wyższa, a nie 
to, że ktoś dostaje bonifikaty. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, w uzasadnieniu jest 
coś innego, a  Pan dyrektor powiedział, że to spowodowane jest tym, że grupy sportowe 
miały darmowe wejścia”. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich 
Jest to jednym z elementów, który składa się na to, że te koszty ponoszone przez 
Pływalnię są wyższe. Stwierdził, że jeżeli chodzi o dokładne wyliczenia, to gdyby 
otrzymał informację wcześniej, że takie są potrzebne, to przyniósłby je ze sobą. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził, że jeżeli te grupy korzystają w godzinach pracy, to nie zwiększa to kosztów,  
bo i tak basen funkcjonuje. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich  
W ten sam sposób można powiedzieć, że obecność jakichkolwiek klientów nie zwiększa 
kosztów, a to nieprawda, to jest założenie nieprawdziwe – stwierdził. Dodał że każda 
osoba, która przychodzi na basen zwiększa koszty pracy tego basenu.  
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz  
Stwierdził cyt.: 
,,Ale głównie chodzi Panie Dyrektorze o godziny pracy, ze względu na to ile by nie było 
ludzi na Pływalni to oni się mieszczą się w godzinach pracy urzędowania Pływalni 
Miejskiej, więc dlatego pytam, dlaczego Pan w tej chwili - dzisiaj – wiedząc, że będzie 
omawiany Pana wniosek odnośnie dotacji, a Pan praktycznie rzecz biorąc przyszedł 
nieprzygotowany, więc jak my mamy na obecną chwilę głosować, skoro Pan w tej chwili 



 

 

nie umie powiedzieć prostej zasady, dlaczego się zwiększyły godziny pracy na Pływalni 
Miejskiej?”. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich 
Odpowiedział, że jeżeli takie pytanie padłoby na jednej z komisji, to na pewno dzisiaj 
byłby przygotowany.  
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Stwierdził cyt.: 
„Był Pan zaproszony na Komisję Rozwoju, bo chcieliśmy Panu zadać właśnie te pytania”. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich 
Odpowiedział cyt.: 
,,Jeśli można Panie Przewodniczący wyjaśnię, dlaczego nie byłem na Komisji Rozwoju, 
był u mnie inspektor pracy, który był umówiony kilka dni wcześniej na wizytę. Za 
pierwszym razem on był, kiedy byłem na urlopie, nie mogłem z nim porozmawiać, za 
drugim razem obowiązkiem moim było stawić się i z tym inspektorem porozmawiać  
i wizyta trwała od godziny 9 do godziny 20.  Po drugie, ja zaproszenie na Komisję 
Rozwoju dostałem telefonicznie od sekretariatu o godzinie dziewiątej z minutami, nie 
miałem tego zaproszenia wcześniej wystosowanego, więc oczywiście ta inspekcja pracy 
była skierowana skargą związków zawodowych, o czym Pan Kosierkiewicz na pewno wie, 
był osobą zainteresowaną, także to jest powód, że nie było mnie na Komisji”. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Stwierdził cyt.: 
,,Przede wszystkim proszę mnie nie mieszać w Pana jakieś nieczyste gry, jasne, bo ja o tym 
nie wiedziałem dopiero się dowiedziałem”.  
 
Przewodniczący obrad – Zbigniew Kowalczyk  
Zapytał Skarbnika, czy to 50 000 będzie miało wpływ na wynik zakładu. 
 
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis  
Odpowiedziała, że spowoduje wzrost przychodów, czyli oczywiście będzie miało wpływ 
na wynik. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Zapytał czy te pieniądze będą przeznaczone na jakiś cel, czy po prostu tylko rachunkowo, 
żeby poprawić wynik.  
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej  
Będzie to miało wpływ na wypłatę nagród – odpowiedział. Przewidziane były nagrody dla 
pracowników, które będzie musiał wstrzymać. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz  
Zapytał, czy to stworzenie nowego stanowiska pracy na  Pływalni, nie spowodowało, iż 
brakuje pieniędzy na nagrody dla pracowników.  
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej  
Odpowiedział, że nie brakuje im pieniędzy. Proszą tylko o zrefundowanie wejść, o których 
wcześniej wspomniał.  



 

 

 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Zapytał cyt.:  
,,Jeżeli Wam nie brakuje, to pytam - dlaczego Pan nie chce dać pracownikom nagrody 
końcowej, tylko liczy Pan, że z tej dotacji Pan dostanie”. 
 
Andrzej Mijas – Dyrektor Pływalni Miejskiej  
Odpowiedział cyt.: 
,,Na pewno nie jest bezpośrednio tak, że z tej dotacji. Budżet jest pewną całością i posiada 
pewne paragrafy i nie można sobie pieniędzy przerzucać dowolnie i myślę, że Pan Radny 
o tym wie”. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz  
Stwierdził, że Dyrektor zakłada podwyżki i nagrody oraz inne rzeczy  które wpływają na 
cały budżet. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził cyt.: 
,,Mam wrażenie, że byliśmy świadkami dyskusji, która myślę, że powinna toczyć się poza 
naszą obecnością i poza sesją Rady Miejskiej. Ja zobowiązuję się, bo wyraźnie widać jest 
pewien rodzaj konfliktu, że doprowadzę do spotkania stron zainteresowanych, do 
omówienia tego problemu i znalezienia rozwiązania, bo nie ma co ukrywać, że jest pewien 
konflikt wewnętrzny między Związkiem Zawodowym ‘Solidarność’ a Panem Dyrektorem. 
Trzeba myślę, że postawić diagnozę i znaleźć rozwiązanie, bo dla instytucji, dla osób 
korzystających z tej instytucji, to nie jest dobre. Naszym obowiązkiem jest zapewnić 
możliwość funkcjonowania instytucji jako takiej, bo to nie jest kwestia, czy nam się 
podoba dyrektor, czy nam się nie podoba dyrektor, tylko instytucja, jej pracownicy  
i petenci, bo przecież ona temu służy. Tak jak powiedziałem - zobowiązuję się, że 
doprowadzę do takich rozmów, które mam nadzieję, skończą się nie tylko uzgodnieniem 
pewnych danych, bo dzisiaj nawet widać, że są traktowane rozbieżnie, ale mam nadzieję, 
że również do uspokojenia sytuacji”. 
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz 
Stwierdził cyt.: 
,,Panie Burmistrzu, czynnik ludzki zawinił praktycznie rzecz biorąc w tej kwestii dzisiaj 
spornej między Pływalnią a Radą, ze względu na to, że jeżeli czynnik ludzki zawinił, to 
dlaczego społeczeństwo ma ponosić koszty związane z tą właśnie rzeczą?”. 
 
Radny Zbigniew Kucharski 
Zapytał przedmówcę o jaki czynnik ludzki chodzi.  
 
Radny Andrzej Kosierkiewicz  
Stwierdził cyt.: 
,,Panie radny, mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli sprawa była w sądzie Pana Gąszcza  
i powołuje się na stanowisko, organizuje się konkurs dyrektora na stanowisko, gdzie nie 
ma jeszcze wyroku sądu, to chyba wiedzieliśmy na czym będzie się opierała później 
końcowa dyskusja, czy ewentualnie dotacja”. 
 
 
 



 

 

Radna Barbara Galant 
Zapytała Dyrektora, czy jeżeli Pływalnia nie uzyska dotacji, to pracownicy nie otrzymają 
nagród. 
 
Andrzej Mijas - Dyrektor Pływalni Miejskiej  
Odpowiedział, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 
liczył na to, że ta dotacja będzie i  te nagrody były przewidziane, ale w takim wypadku 
musi wspólnie z księgową poważnie wszystko przeliczyć. Jeżeli Pływalnia dostanie 
dotację, to na pewno pracownicy otrzymają nagrody.  
 

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

 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 17 głosach za,  
1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie wstrzymującym się powzięła 

 
U C H W A Ł Ę  Nr XLIV/425/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
g) 
         Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla 
Pływalni Miejskiej w Końskich na 2018 rok, był opiniowany przez Komisje Rady  
i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad. 
 
Przewodniczący obrad- Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził cyt.: 
,,2017 rok to było 192 zł. Przed chwilką podnieśliśmy to na 200 zł, a w tej chwili mamy 
uchwałę na 207 zł, to jest taki dosyć duży wzrost, kwestia kosztów funkcjonowania 
Pływalni. Być może, że będzie później dyskusja, bo są sprawozdania z komisji rewizyjnej  
z kontroli, ale kwestia funkcjonowania Pływalni pod kątem małych dzieci, tutaj 
rozmawialiśmy rok temu, czy troszkę wcześniej, że ludzie jeżdżą do pływalni i obiektów 
poza Końskimi, bo nie ma warunków do korzystania z pływalni z małymi dziećmi. Był 
kiedyś taki pomysł - platformy takiej, zawieszenia na jednym torze, czy z boku basenu i to 
nic w tym kierunku nie zostało zrobione”. 
 
Andrzej Mijas - Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich 
Technicznie w tej chwili jest to niemożliwe, żeby tak małe dzieci mogły mieć zajęcia na 
tej pływalni, na tym basenie, ponieważ dla nich jest za głęboko. Jeżeli chodzi o platformy, 
to takie platformy stosowano. W tej chwili te platformy niestety nie zdają rezultatu, to jest 
kwestia zachowania czystości, higieny pod tymi platformami, podnoszenie ich itd. 
Okazuje się, że jest to zawodne. Oznajmił, że był na obiektach tego typu, widział taką 
platformę i ona niestety po pewnym czasie przestaje funkcjonować z różnych przyczyn. 
Jeżeli konstrukcyjnie pływalnia jest projektowana pod kątem podnoszonego dna, to jest 
zupełnie inny poziom technologii i oczywiście takie rzeczy funkcjonują. Obecnie 
propozycją dla dzieci najmłodszych jest brodzik, ale niestety może być on czynny również 
z przyczyn technicznych tylko w ciepłych miesiącach, w zimę jest on zamykany. Na tą 
chwilę została wzbogacona oferta w ogóle dla dzieci, ponieważ jeżeli przychodzą one  
z opiekunami, to na cały weekend tworzony jest tzw. wodny plac zabaw i tam małe dzieci 
wraz z rodzicami mogą na tym placu zabaw się bawić. Jest to na pewno przeznaczone dla 



 

 

5-latków, a nawet 3-latków, ale oczywiście pod opieką z rodzicami. Oprócz tego, jeżeli 
chodzi o taką ofertę dla małych dzieci, to jest też oferta w grocie solnej, gdzie wszystkim 
przedszkolom została przedstawiona oferta promocyjnych wejść z wyświetlaniem bajek, 
filmów. Wie, że już kilka przedszkoli z tego korzysta i są bardzo zadowoleni. Jest projekt 
koncepcyjny, który mówi o rozbudowie pływalni i mówi o budowie małego basenu 
przeznaczonego do nauki pływania i dla zajęć dla małych dzieci z cieplejszą i dużo płytszą 
wodą.   
 

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

 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 19 głosach za oraz 
1 głosie przeciwnym powzięła 

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/426/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
h) 
          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz 
Pływalni Miejskiej w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 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 20 radnych, przy 19 głosach za oraz 
1 głosie przeciwnym powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/427/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.    
 
i) 
         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 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła.  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/428/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 



 

 

 
j) 
        Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  
i Gminy Końskie na 2017 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną 
opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 
 
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis 
Zgłosiła ustną autopoprawkę do ww. projektu uchwały, cyt.: 
,,Proszę o uwzględnienie w paragrafie 1 wśród tych wszystkich zmian, zmiany, która 
dokonała się zarządzeniem nr 387 z 12 grudnia, czyli tu pojawi się jeszcze jeden zapis, że 
ten budżet zmieniony również tym zarządzeniem”.  
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką. 
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła 

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/429/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.  
    
k) 
         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2018-2020, 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 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/430/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
l) 
         Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/28/2015 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015 - 
2022”, 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 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 



 

 

U C H W A Ł Ę  NR XLIV/431/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
m) 
         Projekt uchwały w sprawie zmian w ustanowionym wieloletnim programie 
osłonowym w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020, 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 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/432/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
n) 
         Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – 
poinformował Przewodniczący Rady. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Do tego projektu uchwały wpłynęła druga autopoprawka Burmistrza – poinformował 
Przewodniczący Rady. 
 
Dyrektor M-GOPS – Aneta Mikuszewska-Sorn  
Omówiła projekt uchwały wraz z dwiema autopoprawkami.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Zapoznał z rozstrzygnięciem Wojewody dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały 
Nr XLII/411/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 30.10.2017 r.  
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały wraz z dwiema autopoprawkami. 

 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 19 głosach za oraz 
1 głosie wstrzymującym się powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/433/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
 



 

 

 
o) 
         Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących  
w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka 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 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/434/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   
 
p) 
         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz 
Komisji na 2018 r., radni otrzymali, plan pracy Komisji przedkładane były na 
posiedzeniach Komisji zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych komisji – 
poinformował Przewodniczący Rady. 
 

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

 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/435/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
q) 
         Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku  
o dofinansowanie Projektu pn. ,,Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów poprzez przebudowę instalacji do doczyszczania 
selektywnie zebranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu 
paliwowego w postaci peletu”, był opiniowany przez Komisje Rady  i uzyskał pozytywną 
opinię. Wpłynęła autopoprawka Burmistrza do tego projektu uchwały – poinformował 
Przewodniczący Rady. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Omówił ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 



 

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/436/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
r) 
         Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta  
i Gminy Końskie i nadania jej Statutu, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący 
Rady. 
 

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

 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  

 
U C H W A Ł Ę  NR XLIV/437/2017 

 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił 
obrady.  
 
Ad. pkt. 9 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Końskie na lata 2018-2027 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poinformował, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Końskie na lata 2017-2026 wraz z autopoprawką, był opiniowany przez Komisje 
Rady i tak: 
 

1) Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska na 
posiedzeniu odbytym w dniu 18 grudnia br. – do projektu uchwały wraz  
z autopoprawką -  wyraziła   pozytywną opinię w obecności 7 radnych, przy  
7 głosach za (jednogłośnie), 

2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu odbytym w dniu 
18 grudnia br. – do projektu uchwały wraz z autopoprawką - wyraziła pozytywną 
opinię w obecności w obecności 9 radnych, przy 9 głosach za (jednogłośnie), 

3) Komisja Prawa i Praworządności na posiedzeniu odbytym w dniu 19 grudnia br. 
– do projektu uchwały wraz z autopoprawką - wyraziła pozytywną opinię  
w obecności 6 radnych, przy 6 głosach za (jednogłośnie), 

4) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na posiedzeniu odbytym 
w dniu 19 grudnia br. – do projektu uchwały wraz z autopoprawką - wyraziła 
pozytywną opinię w obecności w obecności 8 radnych, przy 7 głosach za i 1 głosie 
wstrzymującym się.   

 (Ww. opinie Komisji Rady stanowią załączniki niniejszego protokołu).  



 

 

 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Końskie na lata 2018-2027 zaznaczając, iż ma ona charakter pozytywny. 
(ww. opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
Uwagi wnieśli: 
 
Radna Barbara Galant  
Stwierdziła cyt.: 
,,Mieszkańcy wsi Nieświń pisali petycje do Marszałka - do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
W pismach zwracaliśmy się do Pana, ja w interpelacjach, chodzi o drogę wojewódzką 749 
- o odcinek od granicy województwa mazowieckiego do miejscowości Młynek Nieświński. 
No i tak ciągle słyszymy obietnice, po prostu deklaracje, że już podejmiemy współpracę,  
a ja bym chciała wiedzieć po chłopsku, nie jak politycy mówią, czy rzeczywiście dogadacie 
się Państwo w sprawie tej naszej drogi, czy nie?”.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził cyt.: 
,,Ja z pewnym zdumieniem przyjąłem deklarację Pani radnej, że chce po chłopsku 
wiedzieć. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie deklaracji i dobrej woli, tylko pieniędzy. 
Gdyby Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, miał pieniądze w dyspozycji, miał wolę, 
żeby te pieniądze, którymi dysponuje, skierować nam do tej drogi, to ona pewnie byłaby 
zrobiona. Gdybyśmy mieli nadwyżki budżetowe i nie wykorzystali je na tak zacne cele jak 
pomoc dla zaprzyjaźnionych, współpracujących samorządów, to oczywiście byśmy je 
przeznaczyli. Dlatego tutaj, to nie jest kwestia deklaracji. Natomiast odniosę się do tego,  
o czym mówiłem kilkakrotnie, jest szansa, która nabiera bardzo realnych kształtów, 
ponieważ dostaliśmy kilka dni temu decyzję wojewody o ustaleniu wysokości 
odszkodowania za ostatnią część nieruchomości gminnych zajętych pod budowę 
obwodnicy. Gmina w latach 2003-2010 wykupiła znaczne tereny od właścicieli 
nieruchomości pod potrzeby budowy obwodnicy, one decyzją ZRiD zostały przeniesione 
do własności na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, a w rezultacie 
kolejnymi drogami, wojewoda poprzez ZRiD wydaje decyzję o wypłacie odszkodowania. 
Wartość odszkodowania zgodna z tą decyzją ZRiD przekracza milion. Podjęliśmy 
czynności, by te pieniądze w najbliższym czasie trafiły na nasz rachunek. To będzie 
przypuszczam przedmiotem również Państwa po podjęciu decyzji, bo należy to 
wprowadzić do uchwały, do budżetu. I jestem po rozmowach z Panem Dyrektorem 
Urbanowskim, ponieważ podtrzymuję deklarację, by całość tej kwoty przeznaczyć na 
wsparcie finansowe działań województwa świętokrzyskiego na drogach wojewódzkich na 
obszarze gminy Końskie. Dotyczy to dwóch dróg, drogi 749, o której Pani radna mówiła  
i tam jest myślę, że wszyscy zgodzimy się Ci, którzy przynajmniej tam bywają, że ten stan 
drogi jest naprawdę taki, że on wymaga interwencji inwestycyjnej i druga rzecz, którą  
w korespondencji jako cel Gmina Końskie wskazuje, to budowa chodnika przy drodze do 
Piotrkowa w miejscowości Modliszewice. Chodzi dokładnie o ulicę Piotrkowską, na tym 
odcinku od zakrętu, gdzie tego chodnika nie ma. Dysponując kwotą nieco ponad milion 
złotych, możemy oczekiwać, mam nadzieję, że ze swojej strony Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich znajdzie drugi milion, bo co do zasady, to dofinansowanie jest zwykle po 
50%, więc dwa miliony złotych mielibyśmy w przyszłym roku w dyspozycji na drogi 
wojewódzkie w Gminie Końskie. To już nie jest kwestia deklaracji, tylko żywego pieniądza. 
Państwo na sesji najbliższej prawdopodobnie będziecie wprowadzać te zmiany  



 

 

i przesądzicie, czy w takiej, czy w innej formie, te pieniądze zagospodarować. Ja w każdym 
razie będę deklarował, czy rekomendował takie rozwiązanie. Mam nadzieję również na 
wsparcie Państwa radnych szczególnie zainteresowanych tymi inwestycjami w rozmowach 
ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, no bo do tańca trzeba dwojga”. 
 
Radna Teresa Wilk  
Zapytała o ulicę 1-go Maja i Spółdzielczą. Jest to droga wojewódzka 749. To zadanie 
ponawia już trzykrotnie. Poprosiła, aby mieć to na uwadze. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy  – Krzysztof Obratański  
Ulica Spółdzielcza jest drogą powiatową.  Dwa lata temu wystąpili do Zarządu Powiatu 
Koneckiego z propozycją przejęcia przez gminę ulicy Spółdzielczej, ponieważ uważa, że 
droga w centrum miasta, powinna standardem dopasować się do reszty i łatwiej byłoby to 
zrobić, gdyby to była droga gminna. Próbowali z zamianą na jedną z niedawno 
wybudowanych dróg gminnych, ale niestety z różnych względów, nie dostali odpowiedzi 
pozytywnej. Stwierdził, że ze strony gminy jest oferta współfinansowania, czy 
dofinansowania przebudowy tej drogi, jak i przejęcia, po opracowaniu dokumentacji, 
która pozwoli na skorzystanie z pomocy zewnętrznej.   
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Zapytał kiedy gmina składała taki wniosek. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Taka propozycja przedstawiona była Zarządowi Województwa w połowie  2015 r.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
To dosyć dawno, aż się prosi o ponowienie – stwierdził. 
 
Burmistrz MiG – Krzysztof Obratański  
Stwierdził cyt.: 
,,Z tym, że to nie jest tak, że musimy mieć tą drogę, żeby ona była zrobiona. Kiedy nie 
nadeszła odpowiedź pozytywna, wystąpiliśmy z propozycją, by opracować wspólnie 
dokumentację i ulicę Spółdzielczą wraz z ulicą Wjazdową przebudować, albo przygotować 
do złożenia wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Okazało się, że też nie jest to takie łatwe, chociaż w tym przypadku byśmy deklarowali 
myślę, że znaleźli byśmy do tego sojuszników, dofinansowanie do takiej inwestycji ze 
standardowym 50% udziałem gminy. Na razie póki co, to nie jest jak się okazuje takie 
łatwe”. 
 
Radna Dorota Borkowska 
Stwierdziła cyt.: 
,,Chodzi o przedszkole w Pomykowie, ponieważ rozłożone są pieniążki na 2018 – 2019 
rok, zmienił się termin składania wniosków i nie jest to czwarty kwartał tego roku, tylko 
następny rok, czy byliśmy np. w sprawie takiego dofinansowania, czy to przedszkole będzie 
budowane  ze środków własnych”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedział cyt.: 
,,Powiązaliśmy budowę tego przedszkola z projektem miękkim, który został pozytywnie 
oceniony. Dlatego poproszę Państwa o zgodę na ryzyko o ogłoszenie przetargu  



 

 

i rozstrzygnięcie, zlecenie w oparciu o środki własne z próbą poszukiwania możliwości 
uzyskania pomocy na dokończenie budowy. Prawda jest taka, że jeżeli rozpoczniemy 
budowę przed złożeniem wniosku, to tracimy szansę na złożenie wniosku na 
dofinansowanie całości, ale trzeba rozważyć, czy mieć to przedszkole i mieć możliwość 
skorzystania z dofinansowania na wyposażenie i na prowadzenie tam działań miękkich, na 
które już mamy przyznane pieniądze, czy czekać z budową dłużej. Moja opinia jest taka, 
żeby jednak zdecydować się na rozpoczęcie jak najszybciej tej budowy. Jeżeli będzie 
Państwa zgoda, to pójdziemy w tym kierunku”. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Zapytał czy to nie jest z tego samego źródła, co Szkoła Podstawowa w Kopaninach. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Jeżeli chodzi o to działanie, to jest kilka naborów i można składać wnioski kolejne. 
Złożyli do pierwszego naboru projekt o większej wartości, czyli na szkołę w Kopaninach, 
ze znanym rezultatem. W czwartym kwartale tego roku miał być ogłoszony kolejny nabór. 
Decyzją Zarządu Województwa został zmieniony harmonogram naborów. Nie znają 
terminu następnego naboru. Wiedzą tylko, że w tym roku już go nie będzie.  
 
Radna Dorota Borkowska 
Burmistrz wspomniał o zmianie dokumentacji w budowie przedszkola w Pomykowie. 
Zapytała czego ta zmiana  dotyczyła.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Mieli dokumentację przygotowaną na budowę przedszkola 3-oddziałowego  
z zapleczem kuchennym. Z oceny demografii na tym terenie wynikało, że nie są w stanie 
zapełnić tego przedszkola trzema oddziałami, czyli liczba dzieci sugeruje, że maksymalnie 
2-oddziałowe przedszkole może być, a przecież to będzie elementem oceny. Dlatego 
przeprojektowanie dotyczyło ograniczenia zakresu i jeżeli chodzi o liczbę oddziałów  
i jeżeli chodzi o zaplecze kuchenne, czyli ze względu na możliwości zorganizowania 
cateringu wewnętrznego, czyli w obrębie placówek oświatowych zrezygnowali z kuchni  
z pełnym zapleczem na rzecz kuchni, która będzie zajmować się tylko wydawaniem 
posiłków przywiezionych z innej placówki oświatowej. Doprojektowali punkt 
biblioteczny dlatego, że w pierwotnym projekcie nie było mowy o filii biblioteki, a ona 
dzisiaj jest w tym samym budynku, w którym jest przedszkole. Uważa, że ta filia 
biblioteki jest bardzo ważną częścią tego dobra wspólnego w tym rejonie i powinna 
pozostać.  
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk 
Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - przewidziano 3 250 000 zł. 
Zapytał co w ramach tej kwoty będzie zrealizowane.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Planowana jest budowa w kierunku zaplecza oraz infrastruktury, która przygotuje budowę 
boiska i części lekkoatletycznej w rozłożeniu na 2 lata, ponieważ Gmina ma podpisaną 
umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie i budowę, przy czym kwoty całości  
dotacji są podzielone na rok 2018 i 2019.  
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz  
z autopoprawką pod głosowanie. 



 

 

 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  
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która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
 
Ad. pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
i Gminy Końskie na 2018 rok. 
 
a) 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk 
Odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 
2018 rok z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza. 

 

b)    
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 
Końskie na 2017 rok wraz z dwiema autopoprawkami, był opiniowany przez Komisje 
Rady i tak: 

5) Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska na 
posiedzeniu odbytym w dniu 18 grudnia br. – do projektu uchwały wraz  
z dwiema autopoprawkami -  wyraziła   pozytywną opinię w obecności 7 radnych, 
przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, 

6) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu odbytym w dniu 
18 grudnia br. – do projektu uchwały wraz z dwiema autopoprawkami - wyraziła 
pozytywną opinię w obecności w obecności 9 radnych, przy 9 głosach za 
(jednogłośnie), 

7) Komisja Prawa i Praworządności na posiedzeniu odbytym w dniu 19 grudnia br. 
– do projektu uchwały wraz z dwiema autopoprawkami - wyraziła pozytywną 
opinię  
w obecności 6 radnych, przy 6 głosach za (jednogłośnie), 

8) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na posiedzeniu odbytym 
w dniu 19 grudnia br. – do projektu uchwały wraz z dwiema autopoprawkami - 
wyraziła pozytywną opinię w obecności w obecności 8 radnych, przy 6 głosach za 
i 2 głosach wstrzymujących się.   

(Ww. opinie Komisji Rady stanowią załączniki niniejszego protokołu).  
 

c)  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Lidia Wiśniewska 
Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok zaznaczając, iż 
opinia ma charakter pozytywny oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego  
w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. 



 

 

(ww. opinie RIO stanowią załącznik niniejszego protokołu) 
 
d)  
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na  
2018 rok.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok. 
 
Uwagi wnieśli: 
 
Wiceprzewodnicząca Lidia Wiśniewska 
Stwierdziła cyt.: 
,,Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy tutaj działu 900 - oświetlenie ulic, placów i dróg, 
na 2018 przeznaczamy 1 294 000 zł i na Komisji Rozwoju pytałam Naczelnika 
Maliborskiego o plan działania w tym zakresie na terenie Gminy Końskie. Zadania, które 
mnie interesowały - Pan Naczelnik nie był w stanie odpowiedzieć, czy one znajdą się w 
tym planie i proszę powiedzieć, czy są przesłanki ku temu, żeby realizacja oświetlenia  
w Sokołowie i montaż jednej lampy w Gatnikach, nie zostały zrealizowane. Zabiegam od 
wielu lat o te rzeczy, szczególnie lampę, gdzie jedna z rodzin  mieszka przy lesie, mają oni 
małe dzieci, jest tam ciemno, a okres jesienno-zimowy - godzina 16, to już jest ciemno, 
więc czy jest szansa, czy są takie przesłanki, które uniemożliwiają realizację tych zadań, 
bo jestem bezradna”. 
  
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Odpowiedział cyt.: 
,,Państwo wiecie doskonale, że jeśli chodzi o oświetlenie drogowe, to z bólem serca 
musieliśmy poinformować Państwa o tym, że w tym roku, nie byliśmy w stanie wykorzystać 
wszystkich możliwości związanych z upoważnieniem danym w budżecie na inwestycje 
związane z oświetleniem drogowym. Ponieważ kluczem są nie tylko pieniądze, ale i 
dokumentacje techniczne tam, gdzie nie ma gotowej linii, która umożliwia tylko pustą 
dowieszkę na istniejącej infrastrukturze, tam projektowanie wymaga uzgodnienia  
z właścicielem sieci  i w tym przypadku z PGE. W przyszłym roku, mam nadzieję, że uda 
się Świętokrzyskiemu Związkowi Gmin doprowadzić do zawarcia porozumienia z PGE  
w sprawie opłat z tytułu dzierżawy lub innej formy porozumienia, które umożliwi 
uzgodnienie dokumentacji, ale niezależnie od wszystkiego w pierwszej kolejności będą 
realizowane te wnioski, które dotyczą, albo najprostszej formy uzupełnienia oświetlenia, 
czyli na istniejących obwodach, które nie wymagają ani projektowania, ani uzgodnienia, 
tylko wpięcia ich w istniejącą sieć, albo te dowieszki, które mają dokumentację 
uzgodnioną. Są rzeczy, których nie przeskoczymy, dla których i Pan Naczelnik i ja, 
jesteśmy równie bezradni, jak Pani Przewodnicząca. Ale też chciałbym, abyśmy nie czynili 
z tego oświetlenia rodzaju jakiejś magii, która ma wszystkie potrzeby nasze zaspokoić, bo  
oświetlenie co do zasady jest oświetleniem drogowym. W pierwszej kolejności robi się je 
tam, gdzie jest kolizja ruchu pieszego z ruchem samochodowym. Argument, że są małe 
dzieci, to tak naprawdę jest kontrargumentem, bo nie wyobrażam sobie, żeby 
odpowiedzialny rodzic wypuszczał na ulice po zmroku dzieci, ale tu nie chcę dyskutować  
o szczegółach, bo mieliśmy już takie wnioski, które wprost wskazywały, że zainteresowani 
chcą by wybudować oświetlenie, bo mają ciemno na podwórku i potrzebują, żeby ktoś im 
doświetlił. Musi być w tym względzie pewien poziom racjonalności. Te kwoty, które 



 

 

przeznaczamy na oświetlenie, nie są małe i dają spore nadzieje na to, że tam, gdzie tylko 
nie będzie przeszkód natury formalno-prawnej, to większość tych wniosków zostanie 
załatwiona pozytywnie, zwłaszcza te, które - jak powiedziałem - są związane z ryzykiem 
kolizji ruchu pieszego i samochodowego i zwłaszcza te, które są mówiąc kolokwialnie 'na 
końcu świata', a np. do takich należy choćby ten wniosek dotyczący Gatnik. Tam 
rzeczywiście, oprócz tego, że droga ma charakter wewnętrzny, to ona jest jednak 
uczęszczana. Wiem, że to jest odpowiedź na wysokim poziomie ogólności, ale odpowiedź 
pozytywna wymagałaby dzisiaj wiedzy na temat tego, czy PGE zacznie uzgadniać 
dokumentację, czy nie”. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Stwierdził, że Przewodnicząca Wiśniewska  przesadziła chyba z tą kwotą, bo według 
niego, to na tym paragrafie nie jest milion dwieście, tylko 200 tysięcy, natomiast 
utrzymanie stanowi milion dwieście.   
 
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis 
Zadanie inwestycyjne dotyczące głównie zadań polegających na tworzeniu nowych linii, 
czyli zaprojektowania, budowania, to jest zadanie inwestycyjne, takie najczęściej nie trwa  
jednego roku i wymaga ujęcia takiego zadania w WPF-e  ze względu na jego kontynuację 
i trwanie wykraczające poza jeden rok budżetowy. Natomiast na utrzymanie oświetlenia 
drogowego, w tym właśnie drobne dowieszki na istniejących gminnych słupach, gdzie nie 
ma wątpliwości, przewidziane jest prawie milion trzysta złotych, ale to opłaty za 
dystrybucję, za energię, czyli całe utrzymanie oświetlenia drogowego. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Zapytał o inwestycje drogowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego, stwierdził cyt.: 
,,Poprosiłem o taki wykaz z 2017 r. i no Panie Burmistrzu chciałbym przynajmniej tak mi 
się wydaje, że w miarę sprawiedliwe by było, gdyby te zasady były dla wszystkich sołectw 
takie same. Nie wiem, czy zasada złotówka za złotówkę, czy złotówka za dwa złote, bo są 
takie inwestycje, gdzie z funduszu sołeckiego przeznaczono 12 tysięcy. Dofinansowanie  
z ogólnego worka drogowego - 92 tysiące. Także tutaj jest 700% przekroczenia. Jest takich 
przykładów sporo, no minimalne takie dofinansowanie, to jest drugie tyle, więc, żeby była 
jasność, bo do ogólnej kwoty w budżecie, jeżeli byłaby taka zasada, mamy założone 
bodajże 400 tysięcy na modernizację dróg, no to z samych zadań z funduszu sołeckiego 
nam nie wystarczy, czyli będziemy dofinansowywać tyle, co w roku 2017, ja nie mówię że 
nie, ale żeby ta zasada była dla wszystkich sołectw w miarę jednakowa”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził cyt.: 
,,Problem polega na tym, że drogi nie trzymają się tej logiki, czyli jeżeli jest wola 
mieszkańców i przeznaczenie na cele drogowe pieniędzy z funduszu sołeckiego, to często, 
gęsto one pozostają rzeczywiście wartościowo w różnej proporcji do ogólnej wartości. Nie 
da się zrobić czegoś takiego, tutaj złotówka za złotówkę, bo oznaczałoby to, że pewne 
zadania drogowe nie zostaną zrobione, bo droga kosztuje tyle ile - w zależności od 
odcinka i jego zakresu. Dlatego w tym czasie, w którym Pan Przewodniczący to otrzymał 
widać to zróżnicowanie, ja nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, czy jest od strony 
technicznej możliwość zorganizowania takiego sposobu realizacji, które by odnosiły się do 
prostego powiązania wartości wkładu z wartością drogową. W pojedynczych przypadkach 
mogłoby to oznaczać, że po prostu zamykamy odcinek drogi, nie dokończymy 20 czy 30 
metrów drogi. Prawda jest taka, że uważam, że wobec wielkich gapów jeżeli chodzi o 



 

 

inwestycje drogowe, zwłaszcza na terenach wiejskich, to fakt, że zadania sołeckie i sołtysi, 
proponują przeznaczenie z naszych kwot na zadania drogowe, oznacza, że nie idą one na 
inne rzeczy, a to oznacza że …. ponieważ my i tak mamy obowiązek, żeby te zadania robić, 
że nam to daje pewną łatwość, jeżeli z funduszu sołeckiego roku mijającego 431 000 zł 
zostało przeznaczone na drogi, to jednak jest to spora wartość. Ona nie została 
przeznaczona na inne rzeczy, które być może też byłyby przyjęte sympatycznie. Natomiast 
tworzą jednak ten klimat dostępu do zdobyczy cywilizacji XXI wieku, bo dzisiaj coraz 
trudniej godzimy się z tym, że droga prowadząca do posesji, to jest droga gruntowa, że 
wymaga równiarki, że wymaga utrzymania w postaci interwencji co opady, czy co kilka, 
kilkanaście dni, w związku z intensywną eksploatacją. Oczywiście przemyślimy ten 
wniosek, ale jestem gotów przedyskutować w szczegółach jakiej grupie jego skutek na 
odcinkach już jest zrealizowany, bo np. pozycji wymienionej przez Pana 
Przewodniczącego - te 92 000 w sołectwie bodajże Koczwara. Prawda jest taka, że gdyby 
nie decyzja zebrania, to prawdopodobnie mielibyśmy problem, żeby uznać, że ta droga też 
jest ważna, ale jak zamykaliśmy już kwestie dróg na tym terenie, no to zrobić 1/3 tej drogi, 
czy zrobić całość. W tej chwili mamy już np. na terenie sołectwa Koczwara na całej 
przestrzeni między Starym Młynem a Pomykowem, problem drogowy rozwiązany. Tam już 
w najbliższych latach nie pojedzie żadna równiarka, nie będziemy ponosić kosztów 
związanych z bieżącym utrzymaniem. Więc ja ten wniosek Pana Przewodniczącego 
przyjmuję do przemyślenia i myślę, że w Wydziale Inwestycji będzie dyskutowana na temat 
stworzenia mechanizmu, który Pan proponuje, ale oczywiście z założeniem, że on musi być 
elastyczny, bo był też taki czas, kiedy generalnie w gminie nie dokładano do budowy dróg i 
on nie jest dobrze wspominany”. 
 
Przewodniczący rady – Zbigniew Kowalczyk  
Stwierdził cyt.: 
,,Panie Burmistrzu, wszyscy się cieszymy, że te drogi powstają i niech powstają. Ja nie 
mam nic przeciwko temu, tylko żeby to było w miarę sprawiedliwe, bo duże sołectwo 
mając np. fundusz np. 30 000, może sobie zapisać 3 zadania po 10 tysięcy, a inne małe 
sołectwo ma ten fundusz 10 czy 12 000 i nie jest w stanie tego zrobić, żeby to w miarę były 
równo traktowane wszystkie sołectwa i niech się te drogi budują, bo ja nie mam nic 
przeciwko, przecież możemy dać dwa złote do złotówki tylko, żeby w miarę te zasady dla 
wszystkich były sprawiedliwe”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady  - Marek Kozerawski 
Trzeba uwzględnić też wielkość sołectw i ilość ulic, bo trudno porównać sołectwo, które 
ma jedną ulice, czy dwie, z sołectwem dużym, które ma kilkanaście ulic.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady – Lidia Wiśniewska  
Zapytała czy w 2018 roku będą prowadzone jakieś działania w miejscowości Sielpia -  
remont drogi, budowa drogi, budowa oświetlenia. Według niej zapomniano o tej 
miejscowości. Oprócz funduszu sołeckiego, gdzie 11 000 mieszkańcy przeznaczają na 
siłownię zewnętrzną, to nic innego się nie dzieje.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
W ciągu ostatnich 3 lat tam dwie główne drogi zostały przebudowane. To nie jest tak, że 
ona została zapomniana - stwierdził. Dodał, że w każdym sołectwie są jakieś potrzeby. 
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk  



 

 

Zapytał czy jest szansa, że zostaną rozpoczęte dalsze remonty kolejnych pomieszczeń  
w Urzędzie Miasta. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Cały czas w Urzędzie coś się dzieje, cały czas trwają prace remontowe, tylko w takim 
zakresie, który nie powoduje uszczerbku na innych zadaniach. Myśli, że mieliby problemy 
z wytłumaczeniem radnym o tym, że nie wykonują danej drogi, oświetlenia, czy 
przystanku, dlatego, że chcą szybko wyremontować pomieszczenia Urzędu Miasta.  
 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 
Stwierdził cyt.:  
,,Do tematu lapidarium, bo na komisjach padały tutaj wyjaśnienia, ale do końca 
chciałbym usłyszeć, bo jest kosztorys ponad 100 000 zł, ile będzie kosztowało, bo wiadomo 
że teraz będzie jakiś przetarg na wykonanie, czy w tej chwili to wykonanie będzie, nie 
kosztorys który przedstawia, czy zostanie to z tego kosztorysu wyrzucone i okrojony w 
sensie takim, żeby zmieściło się w kwocie do tych 50 000 zł jak to było mówione, do 40 
000 zł, ile będzie kosztowało to lapidarium, bo czy ten zapis, który jest kosztorysowy, 
potem nie będzie argumentów ku temu, żebyśmy zwiększyli  po prostu kwotę na wykonanie 
tego, chodzi mi o takie sprecyzowanie”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedział cyt.: 
,,Państwo podejmując uchwałę budżetową, dajecie upoważnienie gminie do wydatkowania 
kwoty do wysokości 40 000 zł. To, że kosztorys opiewa na kwotę 119 000 zł, to jest jakby 
inna bajka, przyjrzyjmy się temu kosztorysowi, co w nim jest takiego drogiego, ale jeżeli 
się okaże, że z przetargu wynikną kwoty większe, to albo ta kwota zostanie unieważniona, 
albo wystąpimy do Państwa radnych o zwiększenie, czyli nie odbędzie się nic bez wiedzy i 
woli Państwa radnych” 
 
Przewodniczący rady – Zbigniew Kowalczyk 
Zapytał cyt.:  
,,Chciałbym jeszcze uzyskać od Pana Burmistrza informację dotyczącą rozmów z tymi 
przedstawicielami, czy była rozmowa na temat współfinansowania tego przedsięwzięcia”.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedział, że nie było żadnej deklaracji współfinansowania. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Jak przypomina sobie pierwszą uchwałę dotyczącą przekazania tego terenu pod 
lapidarium, to była mowa, że będą prowadzone rozmowy, żeby troszkę się dorzucili do 
tego pomnika - stwierdził. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził cyt.: 
,,Trudno było rozmawiać na podstawie jakby samego pomysłu. Dzisiaj mamy   
dokumentację, mamy kosztorys i to jest sprawa otwarta. Natomiast też mówiąc szczerze, 
znając skomplikowane relacje narodowościowe w Końskich przed wojną, a te które są 
dzisiaj obecnie, bo Państwo wiecie, że decyzją Sejmu z początku lat dwutysięcznych 
uznano ciągłość majątkową gmin żydowskich w następstwie prawnym po gminach 
istniejących  



 

 

w okresie II Rzeczypospolitej i dla nas właściwą terytorialnie jest gmina żydowska  
w Katowicach. Ja nie wiem na podstawie jakich przepisów prawa taką konstrukcję 
wymyślono i dla mnie to jest kwestia powiedziałbym budząca pewne wątpliwości, że  
15 osób, które z gminy w Katowicach ma tytuł prawny do dziedziczenia po pokoleniach 
naszych współbraci, współmieszkańców z Końskich, bo o ile np. nie wiem w Kościele jest 
zasada instytucji Kościoła jako takiego, oddzielonego parafii, czy jakiejś kaplicy, czyli jest 
instytucją, ale w gminach żydowskich była pełna autonomia, czyli majątek gminy 
żydowskiej w Końskich pochodził ze składek mieszkających tutaj członków gminy 
żydowskiej, nie z Katowic, Łodzi. Na spotkaniu, o którym Pan Przewodniczący mówił, byli 
obecni Pan Abraham Skórka z Buenos Aires, który jest członkiem gminy żydowskiej  
w Polsce i Pan Szudrich Naczelny Rabin Rzeczypospolitej. O ich wizycie w Końskich ja 
dowiedziałem się w ostatniej chwili. To była wizyta w niedzielę”. 
 
Radny Paweł Pisiałek  
Zapytał czy realizowany będzie wniosek, który złożył do projektu budżetu w sprawie 
wykonanie zniszczonej nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził, że jest to najstarsze boisko w Końskich ze sztuczną trawą. Oprócz wniosku 
radnego, jest również wniosek do budżetu ze strony ZOSiR-u, który podobnie rzecz 
ocenił. Problem w tym, że nie są w stanie zapisać go w formie zadania, bo oznaczałoby to, 
że muszą mieć już dzisiaj pokrycie finansowe na te koszty. Będą szukać możliwości, żeby 
przed wiosną to zrobić - zaznaczył. 
 
e) 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z dwiema autopoprawkami. 
 
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za 
(jednogłośnie) powzięła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XLIV/439/2017 
 
która stanowi integralną część niniejszego protokołu.     
 
Przewodniczący obrad  ogłosił 20-minutową przerwę po której wznowił obrady. 
 
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. 
 

Radna Barbara Galant  
1. NZOZ "Południowa" działający w Nieświniu, nie spełnia oczekiwań 
mieszkańców, ponieważ od 4 grudnia zamieszczono informację, że doktor 
Grabowski nie będzie przyjmować w Nieświniu do odwołania. Zapytała z kim 
należy rozmawiać w tej sprawie. 

 



 

 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedział, cyt.:  
,,Jeżeli chodzi o Ośrodek Zdrowia w Nieświniu, to on był wynikiem zobowiązań 
zaciągniętych przy pierwszej umowie dzierżawy i był wynikiem niekomercyjnego 
charakteru umowy. Dzisiaj w zasadzie nie ma takiego zobowiązania, ponieważ jest to 
kwestia czysto biznesowa. Nie mamy tak naprawdę instrumentu do tego, żeby naciskać na 
Ośrodek Zdrowia w sprawie funkcjonowania Ośrodka w Nieświniu. Dla nas jest to 
sytuacja też mało komfortowa dlatego, że to było podnajmowane w budynku szkoły, czyli 
mieliśmy z tego pewne dochody. Z chwilą, kiedy to przestanie funkcjonować, jeżeli swoją 
działalność zdecydują się zwinąć, to jasne, że mają prawo wypowiedzieć umowę”.  
 
Radna Barbara Galant 
Stwierdziła cyt.:  
,,Pierwsza umowa była, że 'Południowa' zobowiązuje się obsługiwać Ośrodek Zdrowia  
w Nieświniu, ale później zawierane umowy - nie zostało to powtórzone, tak ten zapis. Nie 
wiadomo jak teraz wymagać od nich, jak do tego podejść”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański  
Stwierdził cyt.: 
,,Ja mogę powiedzieć o umowie, która była zawarta za zgodą i w uzgodnieniu z Radą 
Miejską w roku 2003,  bo wtedy było to przedmiotem i uchwały Rady i pracy zespołu 
specjalnego powołanego przez Radę Miejską i wówczas niekomercyjny charakter, który 
narzuciła Rada tej umowie, wiązał się z zobowiązaniem Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej do, po pierwsze utrzymania wszystkich świadczeń, które były w obszarze 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i utrzymania tego ośrodka w Nieświniu. Ta umowa 
uległa zmianie w 2014. Ona przekształciła się w umowę komercyjną której, powiedziałbym 
zobowiązania miały charakter dwustronny, czyli z jednej strony budynki, z drugiej strony 
pieniądze, o zobowiązaniach innych w zasadzie tam już nie ma mowy. Jest kwestią 
powiedziałbym myślę relacji między społecznością lokalną, a spółką Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, żeby to wyjaśnić”. 
 
Radna Barbara Galant  
Zapytała Radcę Prawnego, cyt.: 
,,Jeżeli się nanosi aneks do umowy, to czy pierwsza umowa obowiązuje, w jaki sposób się 
to dzieje, czy to się unieważnia pierwszą umowę, jak to wygląda?”. 
 
Radca Prawny – Jacek Krakowiak 
Odpowiedział cyt.: 
,,Umowa, która była poprzednio bodajże z 2003 r., jej okres obowiązywania upłynął i w 
oparciu o podjętą uchwałę, była zawarta umowa na czas - niecałe 10 lat. Ta nowa umowa 
nie była w żaden sposób poprzednia umowa aneksowana. Był wtedy duży problem, bo 
Pani nie była w tym czasie radną i nie wie, ale jednym z głównych zagadnień, które się 
wtedy pojawiło, było ustalenie stawki czynszu na tą nową umowę, która nie była 
aneksowana. To była nowa zawarta umowa”. 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
Zapytał czy nie ma w tej umowie zawartego zapisu o prowadzeniu przychodni  
w Nieświniu.  
 
Sekretarz Miasta i Gminy – Anna Głębocka 



 

 

Odpowiedziała, że mowa jest tylko i wyłącznie o ,,Południowej” w Końskich.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Poprosił o kopię aktualnej umowy podpisanej w 2014 r.  
  
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Kozerawski 

1. Stwierdził cyt.: ,,Na ostatniej sesji ja apelowałem do Pana Burmistrza  
z konkretną propozycją scalenia działek spółdzielni mleczarskiej i wydzielenia 
jednej działki, żeby spółdzielnia mogła sobie pobudować ten sklep. No nie wiem 
100 metrów czy 70 ten budynek, w którym sprzedawane będą te artykuły, reszta 
byłaby przeznaczona na parking”. 

 
Odp. Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż by się wydawało. Są tam trzy 
maleńkie działeczki, których scalenie wymagałoby nowych podziałów geodezyjnych,  
a one co do zasady musiałyby zostać zlecone do przeprowadzenia zanim nastąpiłaby 
zgoda Rady Miejskiej na zamianę. Rada Miejska może wyrazić zgodę na zamianę 
nieruchomości, które mają określoną powierzchnię i określoną wartość. Nie można zlecić 
oszacowania wartości czegoś, czego jeszcze nie ma. 
 

2. Zapoznał z informacją na temat lodowiska, którą otrzymał od mieszkańca gminy 
Końskie. W informacji mieszkaniec zarzuca niewłaściwe funkcjonowanie 
lodowiska (zły stan łyżew oraz  nawierzchni lodowiska).  

 
Odp. Dyrektor ZOSiR – Zbigniew Stańczyk  
Odpowiedział, że pogoda nie sprzyja, przez to czasami jest zły stan nawierzchni. Jeżeli 
temperatura jest do minus pięciu stopni, to ciężko jest utrzymać lód na właściwym 
poziomie.  
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  
W takich przypadkach lodowisko powinno być zamknięte  bo nie nadaje się do użytku. 
Stan lodowiska, to również opinia dla miasta. Jest to jednostka podlegająca miastu i to że 
za darmo, to nie znaczy, że ma być dziadostwo, bo jak za darmo dziadostwo, to lepiej  
w ogóle nie należy wydawać łyżew i tyle - stwierdził.   
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Stwierdził, że zgadza się z opinią Przewodniczącego, iż to jest gminna instytucja i to 
świadczy o gminie i dlatego zobowiąże Dyrektora do tego, żeby ta sprawa została 
dopilnowana.  
 
Radny Krzysztof Grzegorczyk  

Poprosił o wyposażenie przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej 728 - 
kierunek Warszawa - w wiatę przystankową, stosownie do wcześniejszych ustaleń 
oraz zgody otrzymanej ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

 
Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  
 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk  



 

 

W imieniu mieszkańców miejscowości Nieba i Piekła poprosił o oczyszczenie 
poboczy drogi powiatowej  (Zapoznał z pismem mieszkańców ww. miejscowości 
w tej sprawie).  

 
Odp. Burmistrz MiG – Krzysztof Obratański  
Odpowiedział, że ponowią wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych.  
 
Radni: Mirosław Dudka i Paweł Pisiałek złożyli interpelacje wyłącznie na piśmie.  
 
Potrzebę uzyskania odpowiedzi na piśmie zgłosili wszyscy radni.  
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:  
 
Rada Miejska przyjęła udzielone odpowiedzi do wiadomości. 
 
Ad. 12 
Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich 

 
I. 
Przewodnicząca  Zespołu Kontrolnego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Końskich – radna Teresa Wilk. 
Przedstawiła protokół z kontroli Pływalni Miejskiej w Końskich.  
(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z kontroli. 

 
Rada Miejska w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. 
protokół z kontroli. 
 
II. 
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Końskich – radny Mirosław Dudka  
Przedstawił protokół z kontroli funkcjonowania hali sportowej przy ul. Stoińskiego  
w Końskich.  
(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z kontroli. 

 
Rada Miejska w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. 
protokół z kontroli. 
 
III. 
Członek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich – 
radna Dorota Borkowska 
Przedstawiła protokół z kontroli funkcjonowania M-G Domu Kultury w Końskich. 
(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 19 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym 
się  przyjęła ww. protokół z kontroli. 
 
IV. 
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Końskich – radny Artur Dajer 
Przedstawił protokół z kontroli Pływalni Miejskiej w Końskich. 
(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 
Zakres świadczonych na Pływalni usług jest bardzo szeroki. Zapytał, które usługi są 
najbardziej oblegane i dobrze się sprzedają. 
 
Dyrektor Pływalni Miejskiej – Andrzej Mijas  
Taka analiza prowadzona jest na bieżąco, najbardziej z dochodowych rzeczy, która 
ostatnio się pojawiła w ofercie, to semestralne kursy nauki pływania. W tej chwili jest 120 
dzieci, którzy odpłatnie mają naukę pływania i oprócz tego dwie grupy dorosłe. Ze strony 
ekonomicznej, jest to bardzo opłacalne dla Pływalni. Drugim elementem przynoszącym 
spory dochód są: sauna i jacuzzi. Najmniej dochodowym jest kriokomora. 
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu. 

 
Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. 
protokół z kontroli. 
 
 
Ad. 13 

Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski 

 

I.  
Przewodniczący Rady zapoznał z rozstrzygnięciem Wojewody dotyczącym stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dn.  
30 października 2017 r.  
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik UKO – Aleksandra Wojciechowska–Wilk 
Ustosunkowała się do rozstrzygnięcia Wojewody.  
 
II. 
Przewodniczący Rady poinformował o pismach Naczelnika Urzędu Skarbowego  
w Końskich tj:  
a) piśmie dotyczącym analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy 
Końskie oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
b) piśmie dotyczącym analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. 
 



 

 

Następnie poinformował, iż przedmiotowe pisma wpłynęły do Rady Miejskiej po  
30 października br. a więc po październikowej sesji zwyczajnej Rady. Dodał, że  
z przedmiotowych pism wynika, iż analiza treści dokumentów nie wskazała na świadome 
zatajenie prawdy lub świadome podanie nieprawdy.  
 
Rada Miejska przedmiotowe pisma przyjęła do wiadomości.  
 
III. 
Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Wicemarszałka Sejmu RP.  
(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu). 
 
IV. 
Przewodniczący Rady  
Zapoznał z pismami dotyczącymi Pływalni Miejskiej tj.: 
- pismem Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
,,Solidarność” , 
- pismo p. Mariana Gąszcza, 
- pismo ratowników Pływalni Miejskiej w Końskich  
(ww. pisma stanowią załączniki niniejszego protokołu). 
 
Dyrektor Pływalni Miejskiej – Andrzej Mijas 
Stwierdził cyt.: 
,,Odniosę się do tych spraw podniesionych przez ratowników wodnych, tak - 
wprowadziłem zakaz używania telefonów komórkowych w czasie pełnienia dyżuru na hali 
basenowej. Jest to podyktowane bezpieczeństwem kąpiących się. Zawód ratownika 
wodnego jest służbą i nie wyobrażam sobie, żeby w czasie, kiedy ratownik wodny musi 
pilnować i dbać o to, żeby życie ludzkie było chronione w tych szczególnych warunkach,  
w których jest woda, żeby oni sobie rozmawiali przez telefon. Niestety zarządzenie 
powtórzyłem, pierwsze jakby zarządzenie, pierwszy sygnał o tym zakazie, był  
w procedurach bezpieczeństwa, ale powtórzyłem, to zarządzeniem, ponieważ mam 
udokumentowane właśnie przypadki monitoringiem, gdzie ratownicy po kilkanaście minut 
rozmawiają przez telefon, chodząc, spacerując po Pływalni także akurat tutaj ten 
monitoring w tej kwestii bardzo się przydał, ponieważ moje spostrzeżenia nie są 
gołosłowne tylko są na zapisie monitoringu. Niestety ta praca ratowników można 
powiedzieć do tej pory, budzi wielkie zastrzeżenia i dlatego ten monitoring jest. Między 
innymi służy kontroli tej pracy. Jakość pracy do tej pory była bardzo kiepska i były takie 
momenty, że naprawdę zachowanie i praca tych ratowników stwarza wielkie zagrożenie 
dla kąpiących się. Jest wiele wypadków w tej chwili na pływalniach, w ubiegłym roku 
również, które nie są korzystne niestety ani dla zarządzającego ani dla ratowników. Ja 
jeśli chodzi o kontrolę nad ich pracą, to mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to tylko  
i wyłącznie podyktowane względami bezpieczeństwa. Ta jakość pracy musi się poprawić  
i powiem szczerze - w ostatnich dniach to nastąpiło. Może było to efektem tego, że Pan 
Gąszcz został upoważniony właśnie do obserwacji tego monitoringu, bo ja tak naprawdę 
reagowałem na sygnały, które gdzieś do mnie docierały od klientów, którzy np. ratownicy 
nie wypełniali swoich obowiązków tak jak należy.  
Jeżeli chodzi o pismo Pana Andrzeja Kosierkiewicza - Przewodniczącego 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność”, to tutaj faktycznie warty 
podkreślenia jest ten tekst, który ja jeszcze raz przeczytam ,,Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa stwierdza, że Pan poprzez monitoring inwigiluje swoich pracowników,  
a przede wszystkim ratowników wodnych”. I teraz bardzo ciekawe zdanie: ,,Poprzez 



 

 

inwigilację narusza Pan prawa do prywatności w trakcie pełnienia dyżurów na Pływalni”. 
Nie bardzo potrafię sobie wytłumaczyć to zdanie, co to znaczy prywatność podczas 
pełnienia dyżuru. Jeżeli chodzi o monitoring, to kamery zainstalowane są w miejscach 
publicznych, panowie ratownicy pełnią dyżury, nie ma w szatniach, nie ma ubikacjach, nie 
ma w pomieszczeniu socjalnym. Każdy z pracowników, z ratowników, ma prawo do przerw 
i wtedy może wykorzystać swój telefon komórkowy w nieograniczonym czasie - jak chce 
podczas tej przerwy, czy wyjść do toalety, czy gdziekolwiek. Także takie stwierdzenie - 
poprzez inwigilację, później jeszcze przytoczenie co ta inwigilacja i mobbing oznacza, że 
jest to, definiuje pojęcie mobbingu jako wrażliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, 
złośliwe, upokarzające usiłowanie zaszkodzeniu jednostce lub grupie pracowników, 
obejmuje ono sprzysięganie się wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem 
psychicznego dręczenia. Powiem szczerze, że to pismo bardzo mnie ruszyło - tak osobiście, 
gdzie mnie oskarżano właśnie o ten mobbing. Zasięgnąłem pomocy prawnej, tutaj jest 
ocena prawna nie będę jej czytał, bo ona jest dosyć duża. Może Panu Przewodniczącemu 
po prostu wręczę, jeżeli będzie potrzeba, to ja ją przeczytam, która w druzgocący sposób 
traktuje tą wypowiedź i to pismo i co więcej to pismo zostało pokazane Panu Inspektorowi  
Państwowej Inspekcji Pracy. no i komentarz jest również druzgocący dla tego pisma, 
mówię o tym piśmie Pana Przewodniczącego Solidarności. Myślę, że ten komentarz, bo 
ten Pan jest u mnie na kontroli, będzie ten raport przedstawiał, a mało tego zasięgnąłem 
również opinii Pana Bartosza Waldemara. To jest człowiek, który jest we władzach 
wojewódzkich Solidarności - Przewodniczącym Regionu. To pismo również zostało mu 
pokazane i powiem szczerze, że jego opinia również jest druzgocąca. Nie wiem czy Pan 
Przewodniczący Kosierkiewicz chciałby ją usłyszeć, ale myślę, że pewnie tak, bo ten Pan 
się tutaj wybiera i będzie rozmawiał z Panem Przewodniczącym na temat tego pisma i to 
jakby już nie moja sprawa”. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański 
Odnosząc się do pisma p. Mariana Gąszcza, stwierdził cyt.:  
,,Nie bardzo wiem co mam powiedzieć, Pan Marian Gąszcz został przywrócony do pracy. 
Zgodnie z kodeksem każdego pracownika można skierować na 3 miesiące w roku do 
pełnienia innych …... i taka jest teraz sytuacja. Pan Marian Gąszcz jest człowiekiem, który 
ma problemy zdrowotne. Jeżeli nie ma odpowiednich sił, w tej chwili jest na 
dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim, poprzedni okres rozliczeniowy ZUS ... był na 
zwolnieniu w sumie półtora roku i teraz..., więc jest to problem. Z panem Marianem 
Gąszczem rozmawiałem, Pan Marian zadeklarował, że jest zainteresowany w zasadzie 
tym, żeby 20 stycznia, kiedy nabędzie prawo do emerytury, odejść na emeryturę i trzymam 
kciuki, żeby w zdrowiu, dbając o kondycję, mógł przejść na emeryturę. Każdy z nas pewnie 
by chciał doczekać takiej sytuacji, a nie każdy pewnie z nas doczeka, bo to różnie może 
być”. 
 
Radny Zbigniew Kucharski 
Stwierdził, że pracuje w Ceramice Nowa Gala i na jego wydziale jest zamontowane  
18 kamer, które mają usprawnić pracę i bezpieczeństwo na wydziale i panuje tak samo 
zakaz używania telefonów komórkowych. 
 
Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich – Andrzej Mijas  
Dodał, że p. Waldemar Bartosz wyraził się w ten sposób, że wręcz zasadne jest założenie 
kamer monitoringu na tego typu obiektach. Ostatnio w Kielcach był wypadek, okazało się, 
że zarzutem był brak monitoringu.   
 



 

 

Rada Miejska przedłożone pisma przyjęła do wiadomości.  
 
V. 
Zapoznał z pismem Wojewody skierowanym do przewodniczących rad gmin na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska przedłożone pismo przyjęła do 
wiadomości.  
 
Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Burmistrza złożył wszystkim życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Ad. 14 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Radny Zbigniew 
Kowalczyk  podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XLIV sesji Rady 
Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018. 
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