
PROTOKÓŁ 

z XXVII w kadencji 2018 - 2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie        

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

 

lp nazwisko imie status podpis 

1 Adamiec Krzysztof obecny   

2 Bator Monika obecna   

3 Biskup Wiesław nieobecny   

4 Frątczak Lidia obecna   

5 Krogulec Waldemar obecny   

6 Kuszewska Małgorzata obecna   

7 Kutwin Tomasz obecny   

8 Łakomiec Henryk obecny   

9 Obara Mirosław nieobecny   

10 Pająk Arkadiusz obecny   

11 Pałac Marcin obecny   

12 Salwa Anna obecna   

13 Słoma Paweł obecny   

14 Stępień Małgorzata obecna   

15 Zegadło Eugeniusz obecny   

 

 

obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  



PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie 

 

Czas trwania obrad - godz.14:00 - 17:08 

 

Witając zebranych posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Pan Krzysztof Adamiec - 

Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Z zaproszonych gości udział w sesji wzięli: 
p. Jolanta Łutczyk - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Urząd Miasta i Gminy reprezentowali : 
p. Cezary Błach - Burmistrz MiG 

p. Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza 

p. Ewa Kaniewska - Sekretarz Gminy 

p. Urszula Nowak - Skarbnik Gminy 

p. Magdalena Przyjemska - Inspektor Wydziału Rozwoju i Strategii 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do zebranych o uczczenie minutą ciszy śmierć 

Pana Zygmunta Miernika - Naczelnika Miasta i Gminy Suchedniów w latach 1975-1977, 

inicjatora i pomysłodawcy herbu Suchedniowa. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt 2 obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Stwierdzono obecność 13 radnych. 

3. Powołanie sekretarza obrad. 

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Miejskiej wyznaczył Pana Waldemara 

Krogulca. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

4.a. odczytanie projektu porządku obrad, 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad 

sesji (projekt porządku obrad w załączeniu do protokołu). 

 

Do przedstawionego projektu porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

 

 

 

 



4.b. głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

głosowanie głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 



5. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII sesji Rady Miejskiej. 

 

głosowanie Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII sesji Rady Miejskiej. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 



6. Zgłoszenie wniosków i zapytań. 

 

Wniosków i zapytań nie odnotowano. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania. 

 

W związku z brakiem wniosków i zapytań dyskusji nie odnotowano.  

8. Informacja Burmistrza MiG z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG przedstawił Informację z działalności międzysesyjnej 

Burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów za okres od 30 września 2020 r.      

do 28 stycznia 2021 r. pomiędzy XXII a XXVI Sesją Rady Miejskiej w Suchedniowie 
(Informacja w załączeniu do protokołu). 

 

Burmistrz ponadto odniósł się do tematu szczepień przeciwko Covid. Wbrew tego                           

co słyszymy w mediach szczepienia wyglądają troszkę inaczej. Na terenie każdej z gmin 

wyznaczony został punkt szczepień, który musi być odpowiedni wyposażony, musi 

dyżurować w nim lekarz i pielęgniarka. System do rejestracji szczepień jest systemem 

ogólnopolskim (infolinia). Do pewnego czasu można było się rejestrować w punktach 

szczepień, w Gminie Suchedniów w NZOZ "Promyk". Na chwilę obecną rejestracja powinna 

się odbywać wyłącznie przez infolinię centralną., ponieważ ilość szczepionek udostępniona 

punktom szczepień jest niewystarczająca. W Gminie Suchedniów ilość szczepionek pozwala 

zaszczepić grupę osób 80+ i to w niepełnym zakresie. Nasz punkt szczepień nie ma wpływu 

na ilość dostarczonych szczepionek i termin ich dostarczenia. Decyzją Wojewody 

Świętokrzyskiego na gminy został nałożony obowiązek utworzenia infolinii dla osób, które 

się będą chciały zaszczepić oraz zapewnienie transportu (dowozu) dla osób spełniających 

określone kryteria wyznaczone decyzją Wojewody.   Jesteśmy w stałym kontakcie z służbami 

wojewody, jeżeli nowa ilość szczepionek zostanie dostarczona, zostanie ponownie 

uruchomiona infolinia i rejestracja osób. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie 

oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. 

9.a. prezentacja projektu Planu Pracy RM na 2021 r. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

 

Przewodniczący RM poinformował, że zarówno plan pracy Rady Miejskiej i plany pracy 

komisji stałych Rady Miejskiej na 2021 rok były prezentowane na posiedzeniach komisji. 

Zostały również zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie jako załączniki do omawianego projektu uchwały. 

W związku z powyższym nie będą odczytywane na sesji, każda osoba zainteresowana miała 

możliwość się z nimi zapoznać. 

 

(projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

9.b. prezentacja projektu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, 

9.c. prezentacja projektu Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok, 

9.d. prezentacja projektu Planu Pracy Komisji Budżetu i Finasów na 2021 rok, 



9.e. prezentacja projektu Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska 

i Ładu Publicznego na 2021 rok, 

9.f. prezentacja projektu Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

na 2021 rok. 

9.g. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

9.h. głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej                                    

w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. 

Uchwała Nr 182/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej                                    

w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie 
oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 



8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021. 

10.a. prezentacja tematu przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021 przedstawiła Pani Jolanta Łutczyk - Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

10.b. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 

 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki o projekcie 

uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji. 

10.c. dyskusja, 

 

Dyskusji nie odnotowano. 

10.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

Uchwała Nr 183/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   



typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

11. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów 

na lata 2021 – 2038. 

11.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów                    

na lata 2021 – 2038 wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Urszula Nowak - Skarbnik 

Gminy (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

11.b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021-2038, 



Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 125/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dn.30.11.2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały                   

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038 
(uchwała w załączeniu do protokołu). 

Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Suchedniów powyższy projekt uchwały.   

11.c. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały wraz                                       

z autopoprawką przedstawiła Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji. 

11.d. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, 

 

Pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego o projekcie uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Marcin Pałac -           

Z-ca Przewodniczącego Komisji. 

11.e. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 

 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki o projekcie 

uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji. 

11.f. opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

 

Pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o projekcie uchwały wraz                           

z autopoprawką przedstawił Pan Waldemar Krogulec - Przewodniczący Komisji. 

11.g. opinia Komisji Rewizyjnej, 

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o projekcie uchwały wraz z autopoprawką 

przedstawiła Pani Małgorzata Stępień - Przewodnicząca Komisji. 

11.h. dyskusja, 

 

Dyskusji nie odnotowano. 

11.i. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2021 – 2038. 

Uchwała Nr 184/XXVII/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2021 – 2038 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na 
lata 2021 – 2038. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 



data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok. 

12.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok (projekt 

budżetu na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki) przedstawił Pan Cezary Błach - 

Burmistrz MiG (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 



12.b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Suchedniów na 2021 rok, 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 123/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30.11.2020 r. w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Suchedniów na 2021 rok (uchwała w załączeniu                                

do protokołu). 

Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały. 

12.c. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta                    

i Gminy Suchedniów na 2021 rok, 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 124/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30.11.2020 r. w sprawie  możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Suchedniów na 2021 rok (uchwała w załączeniu do protokołu). 

Skład Orzekający stwierdził, że Miasto i Gmina Suchedniów ma możliwość sfinansowania 

planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok deficytu budżetu w kwocie 

5.174.124,27 zł. 

12.d. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały wraz                                                             

z autopoprawką przedstawiła Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji. 

 

12.e. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, 

 

Pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego o projekcie uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Marcin Pałac -       

Z-ca Przewodniczącego Komisji. 

12.f. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 

 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki o projekcie 

uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji. 

12.g. opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

 

Pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o projekcie uchwały wraz                             

z autopoprawką przedstawił Pan Waldemar Krogulec - Przewodniczący Komisji. 

12.h. opinia Komisji Rewizyjnej, 

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o projekcie uchwały wraz z autopoprawką 

przedstawiła Pani Małgorzata Stępień - Przewodnicząca Komisji. 

12.i. dyskusja, 



Pan Tomasz Kutwin - radny w związku z tym, że sesja jest transmitowana zwrócił się                       

do Burmistrza MiG o przybliżenie mieszkańcom jakie inwestycje będą realizowane na terenie 

gminy w 2021 roku. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy 

poinformował, że udział wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2021 r. jest 

najwyższy od wielu lat. W 2014 roku budżet Gminy wynosił 23 mln zł, a projekt budżetu na 

2021 rok po stronie wydatkowej ma kwotę 77 mln zł. W tej kwocie 38 % to wydatki 

majątkowe (inwestycje). Inwestycje już wcześniej rozpoczęte, a planowane zakończenie                    

na rok 2021 to:          

 

- budowa obiektów sportowych przy SSP Nr 1, 

- przebudowa skrzyżowania ul. Kieleckiej, Zagórskiej i Mickiewicza (rondo), 

- przebudowa ul. Powstańców i ul. Krótkiej. 

 

 Z pozyskanych środków w roku 2020 będą realizowane w bieżącym roku następujące 

inwestycje : 

 

- remont ul. Jodłowej, 

- przebudowa oświetlenia w parku i opracowanie dokumentacji projektowej                              

na modernizacje terenu parku nad zalewem miejskim, 

- opracowywana już jest dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w przysiółku 

Kaczka oraz planowane rozpoczęcie prac w bieżącym roku, 

- w bieżącym roku zakończą się prace projektowe związane z drogą na Krzyżkę. Gmina 

ubiegała się o dofinansowanie ze środków z funduszu likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez służby Wojewody                      

i czekamy na uruchomienie środków, 

- rozpoczęło się zadanie inwestycyjne związane z przebudowa ul. Sportowej, 

- w trakcie rozstrzygania jest przetarg na przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy, 

polegającą w pierwszym etapie na budowie windy dla osób niepełnosprawnych, 

- przebudowa drogi Mostki - Szelejtów, 

- wykonanie projektu przebudowy ulic Stokowiec i Szerokiej oraz rozpoczęcie prac 

przy tej inwestycji, 

- planowane jest rozpoczęcie prac przy kanalizacji ulic Żeromskiego, Kieleckiej                                

i Warszawskiej. 

 

Z zadań mniej spektakularnych, ale ważnych planowane jest wybudowanie podczyszczalni 

wód deszczowych przy ul. Spokojnej. 

 

W projekcie budżetu na 2021 rok zapisana jest pożyczka w wys. 300 tys. zł na zadanie 

budowy boiska treningowego dla KS Orlicz Suchedniów (pod warunkiem zgody Rady 

Miejskiej na to zadanie). 

 

Pan Waldemar Krogulec - radny zwrócił również uwagę na to, że w porównaniu z rokiem 

np. 2016 obecny budżet Gminy zwiększył się wydatnie, gdzie na zadania inwestycyjne                        

w bieżącym roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości całego budżetu z roku 2016. 

Zdając sobie sprawę z oczekiwań mieszkańców, listy pożądanych inwestycji w mieście                          

i gminie oraz możliwości finansowych Gminy, wyraził nadzieję, że zrealizowanie 

planowanych zadań inwestycyjnych na 2021 rok pozwoli choć w części spełnić te 

oczekiwania. 



 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że będzie chciał przedstawić być może 

na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej dokument pn."Program rozwoju sieci drogowej    

w Gminie Suchedniów" po to aby Rada ustaliła priorytety modernizacji i remontu dróg                       

w Gminie w kolejnych latach. 

 

Pan Paweł Słoma - radny zwrócił się do Burmistrza o przybliżenie szczegółów dotyczących 

budowy boiska treningowego KS Orlicz. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że boisko to będzie zlokalizowane                         

na części działki będącej własnością Gminy w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego stadionu 

piłkarskiego. Podpisana została umowa użyczenia tego gruntu na rzecz klubu. Bosko będzie 

treningowe, pełnowymiarowe z nawierzchnią trawiastą  

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM poinformował, że dzięki radnej Sejmiku 

Świętokrzyskiego Pani Agnieszce Buras, Sejmik przeznaczył 15 mln zł na remont drogi                    

nr 751, podziękował również Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiemu za wsparcie. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że za wcześniej jeszcze jest mówić                     

o szczegółach. Województwo również stara się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Złożony został wniosek o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten 

moment nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Dobrze byłoby pozyskać środki na remont drogi                  

nr 751 od ul. Kieleckiej przez Michniów do granicy Gminy, a jeżeli nie będzie to możliwe,               

to przekonywaliśmy Marszałka aby w pierwszej kolejności wykonać odcinek w centrum 

miasta (ul. Mickiewicza, ul. Bodzentyńska). 

 

Pan Waldemar Krogulec - radny podziękował Pani Urszuli Nowak - Skarbnik Gminy jako 

osobie, która bezpośrednio pracowała przy przygotowaniu projektu budżetu na 2021 rok 

wnosząc swój wkład i zaangażowanie w jego powstanie. 

12.j. głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 

rok. 

 

W związku z awarią sprzętu do głosowania radnej Moniki Bator wykluczającej ją                               

z pierwszego głosowania nad uchwałą, Przewodniczący Rady Miejskiej po usunięciu 

problemu ze sprzętem do głosowania dokonał reasumpcji imiennego głosowania. W wyniku 

ponownego głosowania (z udziałem Pani Moniki Bator)  za przyjęciem uchwały głosowało 

jednogłośnie 13 obecnych na posiedzeniu radnych. (Lista imiennego głosowania w załączeniu 

do protokołu). 

 

Uchwała Nr 185/XXVII/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący RM ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 
 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 



 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika nieobecna 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

13. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 



Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad. 

13.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty przedstawił Pan Dariusz 

Miernik - Z-ca Burmistrza (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

13.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - Pani Lidia Frątczak poinformowała,                      

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty  z zastrzeżeniem uwzględnienia wniosku Komisji tj. : 

„Zmiany terminu wejścia uchwały w życie na dzień 1 lutego 2021 r.” 

Za wnioskiem Komisji głosowało jednogłośnie 6 radnych (członków komisji). 

13.c. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, 

 

Pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego o projekcie uchwały przedstawionej przez Burmistrza MiG przedstawił Pan 

Marcin Pałac - Z-ca Przewodniczącego Komisji. 

13.d. dyskusja, 

 

Pan Waldemar Krogulec - radny : 

 

- wnioskował o przedstawianie radnym raz na kwartał informacji Burmistrza MiG 

dotyczącej ilości odbieranych odpadów w Gminie, dających obraz kształtowania się 

ilości odbioru odpadów na przestrzeni roku, 

- wnioskował o prowadzenie kontroli oraz analizy ilości odbieranych odpadów                             

w Gminie. 

 

Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza poinformował, że procedura kontrolna odnośnie 

odbieranych odpadów jest prowadzona stale, jest to praca ciągła pracowników Urzędu Miasta 

i Gminy. Informowaliśmy radnych podczas poprzednich spotkań i rozmów. Jeżeli chodzi                    

o analizę ilości odpadów to te informację również były przekazywane w ubiegłym roku, po 

pierwszym kwartale i po półroczu. Na pewno utrzymamy ten sposób informowania radnych. 

jak również informowania o prowadzonych kontrolach. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że z uwzględnieniem ochrony danych 

osobowych prowadzone są czynności związane z analizą danych, które mamy w Urzędzie.                

W m-cu styczniu br. została przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń do użytkowania nowych 

budynków mieszkalnych, sprawdzono czy mieszkańcy zgłaszający nowe mieszkania składają 

deklaracje śmieciowe. Każdorazowo kiedy dokonywane są czynności w Urzędzie Stanu 

Cywilnego również jest na miejscu deklaracja śmieciowa do wypełnienia. Po wstępnych 

uzgodnieniach z M/G Ośrodkiem Pomocy Społecznej podjęte zostaną czynności związane              

z porównaniem liczby osób widniejących w deklaracjach śmieciowych w danej 

nieruchomości z liczbą osób zgłaszanych w Ośrodku we wnioskach o świadczenia                                 

(z uwzględnieniem ochrony danych osobowych). 



13.e. głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany terminu 

wejścia w życie uchwały (na dzień 1 lutego 2021 roku), 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów dotyczący 

„Zmiany terminu wejścia uchwały w życie na dzień 1 lutego 2021 r.” 
 

Wniosek Komisji Budżetu i Finansów poparło jednogłośnie 13 radnych. 

  

głosowanie głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany terminu wejścia w 
życie uchwały (na dzień 1 lutego 2021 roku), 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 



11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

13.f. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

uwzględniającą wniosek Komisji Budżetu i Finansów tj. wejścia w życie uchwały z dniem 1 

lutego 2021 r. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych. 

 

Uchwała Nr 186/XXVII/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 



3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                              

i o wolontariacie na rok 2021. 

14.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 
przedstawił Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG (projekt uchwały w załączeniu                                

do protokołu). 

14.b. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 

 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki o projekcie 

uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji. 

14.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

14.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                   

na rok 2021. 

Uchwała Nr 187/XXVII/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 



wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 

na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 



14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bodzentyńska I”. 

15.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bodzentyńska I” przedstawił Pan Dariusz 

Miernik - Z-ca Burmistrza (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

15.b. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, 

 

Pan Marcin Pałac - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony 

Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia                                    

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 

„Bodzentyńska I”. 

Negatywną opinię o projekcie uchwały wyraziło jednogłośnie 4 radnych. 

 Radni na posiedzeniu Komisji wskazywali na to, że teren wokół działek, których dotyczy 

plan, zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wzniesienie budynku 

wielorodzinnego szczególnie o wysokiej zabudowie wraz z przestrzenią usługowo-handlową 

negatywnie wpłynie na komfort życia okolicznych mieszkańców jak również na ład 

przestrzenny okolicy. 

Zabudowa wielorodzinna wraz z usługami wielkomiejskimi wzbudza zaniepokojenie 

właścicieli nieruchomości. Powstanie takiej zabudowy spowoduje zakłócenia ładu 

urbanistycznego, rodzą się pytania czy będą spełnione wymagania w zakresie dostępu                                    

do światła dziennego, zapewnienia odpowiednich odległości miedzy budynkami, zgodności                        

z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i o drogach publicznych. Poszukiwanie 

miejsc parkingowych przez korzystających z usług wielkomiejskich usytuowanych                             

w budynku spowoduje wzmożenie ruchu pojazdów,  zagrożenie dla pieszych, zagrożenie 

wypadkami komunikacyjnymi, skumulowanie zanieczyszczeń powietrza. Istniejący dom na 

działce przeznaczonej pod inwestycję jest wpisany do rejestru zabytków gminnych, jest 

elementem kulturowym i symbolem tożsamości lokalnej, Radni zgadzają się z obawami                               

i argumentami mieszkańców negatywnie opiniując powyższy projekt uchwały. 

15.c. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że : 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia                                 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 

„Bodzentyńska I”. 

Negatywną opinię o projekcie uchwały wyraziło jednogłośnie 6 radnych.  



Radni na posiedzeniu Komisji wskazywali na to, że teren wokół działek, których dotyczy 

plan, zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wzniesienie budynku 

wielorodzinnego szczególnie o wysokiej zabudowie wraz z przestrzenią usługowo-handlową 

negatywnie wpłynie na komfort życia okolicznych mieszkańców jak również na ład 

przestrzenny okolicy. Zwracano również uwagę, że z działkami sąsiaduje Suchedniowski 

Ośrodek Kultury „Kuźnica” gdzie w okresie letnim odbywają się imprezy okolicznościowe 

związane z działalnością kulturalną, nieraz do godzin nocnych, co może mieć wpływ                             

na komfort życia mieszkańców planowanego budynku wielorodzinnego. 

15.d. dyskusja, 

 

Pan Eugeniusz Zegadło - Wiceprzewodniczący RM przypomniał, że obecny budynek                       

i posiadłość, którego terenu dotyczy omawiany projekt uchwały był zamieszkany przez                    

Dr Witolda Poziomskiego, postacią wielce zasłużoną dla Suchedniowa. Uratował wiele 

istnień ludzkich podczas II wojny światowej, leczył partyzantów. Wskazana jest opieka nad 

tym budynkiem i stworzenie w tym budynku miejsca upamiętniającego doktora 

Poziomskiego. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM przypomniał, że teren na którym znajduje 

się budynek jest własnością prywatną i Gmina nie ma możliwości w takim stanie prawnym 

stworzyć tam miejsca pamięci o doktorze Poziomskim. 

 

Pani Lidia Frątczak - radna odnosząc się do informacji przekazanych na posiedzeniach 

komisji pytała, czy wpłynęły do Urzędu MiG opinie Inspektora Ochrony Środowiska                           

w sprawie wniosku o wycięcie drzew na posesji oraz Konserwatora Zabytków w sprawie 

wniosku o zgodę na wyburzenie budynku. 

 

Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza poinformował, że było prowadzone kilka 

postępowań, złożono kilka wniosków. Wniosek o zgodę na wycięcie drzew został wycofany 

przez inwestora (właściciela terenu) po rozmowie z Burmistrzem. 

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla rozbiórki budynków, które znajdują się na 

posesji został wysłany do uzgodnienia do różnych instytucji, m.in do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, do Starostwa Powiatowego, do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Na chwilę obecną nie mamy stanowiska powyższych organów. 

 

Dodał, że z wniosku inwestorów wynika, iż planują budowę budynku wielorodzinnego na 90 

mieszkań, 4 kondygnacyjnego, w parterze budynku miały się znajdować lokale usługowe. 

Dokładne dane budynku przedstawiane są we wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Inne 

dokumenty jakie przedstawia wykonawca to zapewnienie dostępu do mediów, zapewnienie 

dostępu do drogi. Wówczas służby Gminy analizują ustalenia warunków zabudowy. 

15.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bodzentyńska I”. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bodzentyńska I” został jednogłośnie 

odrzucony przez Radę Miejską. Uchwała nie została przyjęta. 

 

 

 



 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bodzentyńska I”. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 0 0 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 13 100 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof PRZECIW 

2 Bator Monika PRZECIW 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia PRZECIW 

5 Krogulec Waldemar PRZECIW 

6 Kuszewska Małgorzata PRZECIW 

7 Kutwin Tomasz PRZECIW 

8 Łakomiec Henryk PRZECIW 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz PRZECIW 

11 Pałac Marcin PRZECIW 

12 Salwa Anna PRZECIW 

13 Słoma Paweł PRZECIW 

14 Stępień Małgorzata PRZECIW 

15 Zegadło Eugeniusz PRZECIW 



16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów 

uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 

16.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów uczestniczących w 

działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych przedstawił Pan Cezary Błach - 

Burmistrz MiG (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

16.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Pozytywna opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawiła Pani 

Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji. 

16.c. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 

 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki  o projekcie 

uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji. 

16.d. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

16.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów 

uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 

Uchwała Nr 188/XXVII/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów 

uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów 
uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 



PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

17. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia 

dziennego w mieście i gminie Suchedniów. 

17.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia 

dziennego w mieście i gminie Suchedniów przedstawił Pan Cezary Błach - Burmistrz 

MiG (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

17.b. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 

 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki o projekcie 

uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji.  

17.c. dyskusja, 

 

Pani Lidia Frątczak - radna : 

 



- odnosząc się do ogłoszenia o naborze do Klubu Seniora zamieszczonego w Gazecie 

Suchedniowskiej pytała, ilu jest chętnych zapisać się do Klubu Seniora? 

- pytała, o kryterium dochodowe kwalifikujące do ubiegania się o zapisanie do Klubu 

Seniora? Jaka jest to kwota? 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że jest już pełny skład osób, które 

zapisały się do Klubu Seniora, natomiast kryterium dochodowe wynosi nie więcej niż 

150% kryterium dochodowego kwalifikujące do korzystania z pomocy w M/G Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

Dodał, że budynek w którym działał będzie Klub Seniora został wyremontowany i 

zaadaptowany na potrzeby seniorów. 

 

Pani Ewa Kaniewska - Sekretarz Gminy poinformowała, że kryterium dochodowe 150% 

dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wynosi 1.050 zł, a jeżeli jest 

więcej osób w gospodarstwie domowym kwota wynosi 792 zł na członka rodziny. 

17.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia 

dziennego w mieście i gminie Suchedniów. 

Uchwała Nr 189/XXVII/2021 w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia 

dziennego w mieście i gminie Suchedniów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia 
dziennego w mieście i gminie Suchedniów. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 



4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 

14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

18. Projekt uchwały w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

18.a. prezentacja tematu przez Burmistrza MiG lub osobę upoważnioną, 

 

Projekt uchwały w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego przedstawił Pan 

Cezary Błach - Burmistrz MiG (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

Podczas prezentacji projektu uchwały Burmistrz wskazał na fakt, iż Gmina Suchedniów 

utrzymuje nie tylko swoje przystanki, ale także przystanki przy drogach powiatowych                                    

i drodze wojewódzkiej, co zostało narzucone ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. 

Ustawa ta dała radzie gminy możliwość ustalenia stawki opłaty za każde zatrzymanie się na 

przystanku w wysokości do 0,05 zł. Opłata ta z założenia miała pokrywać koszty utrzymania 

przystanków. W przypadku Gminy Suchedniów przedstawione w uzasadnieniu do uchwały 

koszty utrzymania przystanków z ostatnich 2 lat pokazują, że są one wyższe niż uzyskiwane 

przychody z opłat za korzystanie z przystanków. Dlatego też Burmistrz proponuje, aby Rada 

Miejska ustaliła stawkę w wysokości 0,05 zł. Ustanowienie niższej pogłębi ujemne relacje 

pomiędzy dochodem a wydatkami. 

Poinformował, że przystanki są odśnieżane i sprzątane niezależnie od zatrzymujących się na 

nich pojazdów przewoźników, zachowany jest też komfort, wszystkie posiadają wiaty. 

Niezależnie od częstotliwości zatrzymywania pojazdów zaangażowani są pracownicy ZGK 

do regularnego wybierania śmieci. Mamy też koszty zaangażowania sprzętu, paliwa, ludzi do 

utrzymywania przystanków. Koszty te się nie zmienią. Zmienne mogą być koszty 

wybieranych śmieci zależne od liczby pasażerów korzystających z przystanków. Liczba 

pasażerów nie będzie zależała od wielkości środka transportowego, lecz od zapotrzebowania 

na przewozy. Po Suchedniowie jeżdżą tylko Bus-y, nie ma potrzeby angażowania większych 



środków transportowych (autobusów). Wielkość środka transportowego nie wpływa na koszty 

utrzymania przystanków. 

Niezależnie od częstotliwości zatrzymywania się pojazdów (ruchu przewoźników) koszty 

utrzymania przystanków są takie same lub nawet rosną (np. wzrost w związku z pandemią i 

mniejszą częstotliwością jazdy przewoźników, wzrost ceny śmieci, koszty naprawy wiat 

przystankowych). 

Wskazał na propozycję w projekcie uchwały zachowania istniejącego przy ul. Zagórskiej tuż 

przy trasie S-7 przystanku, zwolnionego z opłaty, aby zachęcić do zatrzymywania się na nim 

przewoźników dalekobieżnych, umożliwiających mieszkańcom podróże na trasach 

dalekobieżnych. 

18.b. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, 

Pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego o projekcie uchwały przedstawił Pan Marcin Pałac - Z-ca Przewodniczącego 

Komisji. 

18.c. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawiła Pani 

Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji. 

18.d. dyskusja, 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM wskazywał,  że przystanków w Gminie jest 

ponad 60 , które muszą być utrzymywane przez Gminę. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że koszty są ponoszone niezależnie od 

ilości kursów przewoźników, są kosztami stałymi. Prawo zobowiązuje również Gminy do 

utrzymywania i zarządzania przystankami komunikacyjnymi znajdującymi się przy drogach 

powiatowych i wojewódzkich, a więc  przystankach których Gmina nie jest właścicielem. 

Ustalenie niższej stawki byłoby niegospodarnością finansową, mając możliwość ustalenia 

stawki rekompensujemy sobie dzięki temu nakłady (koszty) ponoszone na utrzymywanie 

przystanków komunikacyjnych, nie będąc ich właścicielami. 

 

Pan Paweł Słoma - radny zwrócił uwagę na napisy na przystankach wykonywane przez 

wandali, wnosił o usunięcie tych napisów. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że jest to właśnie jeden z elementów 

które wpływają na koszty utrzymywania przystanków jak również naprawy innych 

uszkodzeń. Dodał, że napisy te musiały być wykonane dzisiaj, zgłosiliśmy uszkodzenie do 

ubezpieczyciela jako szkodę.  Będziemy chcieli uzyskać odszkodowani, za które to dokonamy 

wymiany uszkodzonych elementów na nowe. 

18.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

 

Uchwała Nr 190/XXVII/2021 w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 



zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 
 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 stycznia 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Łakomiec Henryk ZA 

9 Obara Mirosław nieobecny 

10 Pająk Arkadiusz ZA 

11 Pałac Marcin ZA 

12 Salwa Anna ZA 

13 Słoma Paweł ZA 



14 Stępień Małgorzata ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

19. Sprawy różne. 
 

Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów wracając do tematu 

podjętej uchwały w sprawie stawek za śmieci odczytała wniosek zgłoszony przez siebie                       

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu: "wnioskuje do radcy prawnego                   

p. Anny Grzegolec o przygotowanie informacji (interpretacji) przepisów ordynacji 

podatkowej odnoszącej się do tematyki odbioru odpadów. Radni zwrócili uwagę,                               

na występujący problem (zgłaszany również przez mieszkańców) wystawiania odpadów 

będących skutkiem działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze na posesjach 

prywatnych. Czy istnieje możliwość prawna ukrócenia przez Gminę tego procederu, 

udowodnienia, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej? Dałoby to możliwość 

egzekwowania przez Gminę zachowania zgodnego z prawem i nakładania kar na podmioty 

nieprzestrzegające przepisów".  

 

Pan Marcin Pałac - radny odniósł się do ruchu pojazdów ulicą Boczną, wyznaczoną na czas 

budowy ronda jako droga dojazdowa dla mieszkańców ul. Zagórskiej. Drogą tą poruszają się 

nie tylko mieszkańcy ul. Zagórskiej, ale droga ta stała się drogą tranzytową dla wszystkich 

pojazdów skracających sobie przejazd przez miasto, zarówno ciężarowych jak i osobowych 

mimo zakaz ruchu pojazdów ciężkich. Uległy zabrudzeniu i uszkodzeniu ogrodzenia posesji 

znajdujące się przy drodze, a sama droga jest w fatalnym stanie. Firma prowadząca prace                    

co jakiś czas naprawia stan drogi, jednak nie jest on zadowalający. Może rozwiązaniem 

byłoby zamknięcie zjazdów z trasy szybkiego ruchu (zamknięcie węzła Zagórska), wtedy 

objazd ul. Boczną stałby się niepotrzebny i służyłby tylko mieszkańcom ul. Zagórskiej. 

Zwrócił się do Burmistrza o podjęcie działań, które byłyby zgodne z prawem                                       

i rozwiązywałyby problem zgłaszany przez mieszkańców.  

 

Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza odnosząc się do wypowiedzi radnego Pałaca 

poinformował, że zamknięcie węzła wymagałoby nowego projektu organizacji ruchu. Obecny 

projekt został uzgodniony z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji,                    

a decyzja o obecnej organizacji ruchu jest decyzją Marszałka Województwa. Zmiana 

organizacji ruchu wymagałaby nowych uzgodnień, a wydanie nowej decyzji byłoby kwestią 

kilku miesięcy. Naprawy drogi są przeprowadzane co jakiś czas przez firmę prowadzącą 

prace, należy jednak pamiętać, że ul. Boczna jest drogą gruntową i przy obecnym tonażu                    

i ruchu pojazdów prace naprawcze na niewiele się zdają. Uzupełnione zostały znaki                            

o dopuszczalnym tonażu pojazdów dopuszczających ruch na drodze. Zwiększone zostały 

patrole Policji w tym rejonie.  

 

Pan Eugeniusz Zegadło - Wiceprzewodniczący RM poruszył temat szczepień przeciwko 

Covid. Z informacji medialnych wynika, że można się rejestrować m.in. przez infolinię, 

internet i w punktach szczepień. Natomiast seniorzy w naszej Gminie nie mogą się 

zarejestrować w punkcie szczepień w Suchedniowie, co budzi ich frustrację.  

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że władze Gminy nie mają wpływu na 

informację przekazywane w mediach, natomiast praktyka pokazuje swoje. Być może 

szczepionki na chwile obecną są dostępne w innych miejscach i szansą jest zarejestrowanie 

się na szczepienie w innym miejscu niż w naszym punkcie szczepień, taką odpowiedź może 



nam dać kontakt z infolinią. Jesteśmy w stałym kontakcie z służbami Wojewody, z NFZ-em 

jednak wszyscy jesteśmy uzależnieni od dostawy większej ilości szczepionek do punktów 

szczepień. Dostępność szczepionek obecnie jest ograniczona, musimy się uzbroić                               

w cierpliwość.  

 

Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza : 

 poinformował, że będą nowe ograniczenia na ul. Powstańców. Zostały wykonane 

przyłącza wodociągowe do nowej sieci, jest już sterowany ruch przez pracowników 

wykonawcy robót (ruch wahadłowy). Następnym etapem prac będzie wymiana 

kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji burzowej. Bedzie się to wiązało                                     

z poważnymi utrudnieniami dla mieszkańców i przedsiębiorców mających swoje 

sklepy przy tej drodze; 

 poinformował, że przed chwilą otrzymał informację, że konserwator zabytków 

odmówił uzgodnienia projektu rozbiórki budynku przy ul. Bodzentyńskiej (nie zgadza 

się na rozbiórkę), o którego stanowisko pytała radna Lidia Frątczak.  

Pani Lidia Frątczak - radna pytała o możliwość częściowego udrożnienia ruchu                                

na budowanym rondzie przy zbiegu ulic Mickiewicza, Kieleckiej i Zagórskiej, udostępnienia 

choć jednego pasa jezdni, który pozwoliłby rozładować ruch w centrum miasta i ułatwić 

przemieszczanie.  

 

Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza MiG poinformował, że na chwilę obecną nie ma 

takiej możliwości ponieważ prowadzone są tam m.in. prace ziemne, zmieniana infrastruktura 

ziemna, niedająca możliwości poruszania się pojazdów w tym terenie. Blisko ronda znajdują 

się budynki mieszkalne, co praktycznie uniemożliwia wyznaczenie drogi objazdowej przy 

rondzie.  

20. Zamknięcie obrad. 
 

Po wyczerpaniu treści porządku obrad Przewodniczący RM zakończył obrady XXVII-ej 

sesji Rady Miejskiej. 

 

 

    Protokołował                                 Sekretarz obrad                                      Przewodniczący 

                                                                                                                           Rady Miejskiej 

 

Mariusz Ślusarczyk                        Waldemar Krogulec                               Krzysztof Adamiec 

 

 

 

 

Zapisy z transmisji powyższej sesji Rady Miejskiej znajduje się pod linkami : 

 

https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów   

https://www.suchedniow.bip.doc.pl   

https://www.suchedniow.pl  
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