
PROTOKÓŁ 

z XXXVI w kadencji 2018 - 2023 Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie  

z dnia 23 września 2021 r. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

 

lp nazwisko imie status podpis 

1 Adamiec Krzysztof obecny   

2 Bator Monika obecna   

3 Biskup Wiesław obecny   

4 Frątczak Lidia obecna   

5 Krogulec Waldemar obecny   

6 Kuszewska Małgorzata obecna   

7 Kutwin Tomasz obecny   

8 Obara Mirosław nieobecny   

9 Pająk Arkadiusz nieobecny   

10 Pałac Marcin obecny   

11 Salwa Anna obecna   

12 Słoma Paweł obecny   

13 Stępień Małgorzata nieobecna   

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka obecna   

15 Zegadło Eugeniusz obecny   

 

obecni 12 

wszyscy 15 

procent 80,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  

Przebieg obrad 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie 

Czas trwania obrad - godz.14:00 - 18:31 



Witając zebranych posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Pan Krzysztof Adamiec - 

Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

 

 

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 

p. Beata Kaszuba - Inspektor ds. edukacji 

p. Anna Grzegolec - Radca Prawny 

 

Zaproszeni goście : 
p. Andrzej Karpiński - Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" 

p. Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor M/G Biblioteki Publicznej 

p. Zdzisław Wojnarski - Dyrektor SSP Nr 1 

p. Stanisław Dymarczyk - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

p. Jolanta Łutczyk - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

p. Magdalena Kania - Z-ca Kierownika M/G Ośrodka Pomocy Społecznej 

p. Luiza Bolechowska - Asystent rodziny w M/G Ośrodku Pomocy Społecznej 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Stwierdzono obecność 12 radnych. 

3. Powołanie sekretarza obrad (radny Wiesław Biskup). 

Na sekretarza obrad powołano radnego Wiesława Biskupa. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

4.a. odczytanie projektu porządku obrad, 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM odczytał projekt porządku obrad sesji. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

projektu uchwały w sprawie akceptacji planowanej do realizacji przez SOK "Kuźnica" w 

Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności 

lokalnej". 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM : 

 

 wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w 

Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność 

Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży (dotyczy udzielenia 20 % 

bonifikaty). Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Budżetu i Finansów  

i podpisany (przedłożony) przez 4 radnych członków Komisji Budżetu i Finansów, 

 wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego zgodnie z wnioskiem niniejszej Komisji, 

 wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego zgodnie z wnioskiem niniejszej Komisji. 



Pan Marcin Pałac - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego... przedstawił 

wniosek Komisji w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej uzasadniając stanowisko Komisji 

potrzebą uzyskania przez radnych dodatkowych informacji prawnych oraz informacji dotyczących 

możliwości innej formy sprzedaży nieruchomości. 

 

Wszystkie powyższe zgłoszone wnioski zostały poddane przez Przewodniczącego RM pod 

głosowanie Rady Miejskiej. 

4.b. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie akceptacji 

planowanej do realizacji przez SOK "Kuźnica" w Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom 

Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności lokalnej". 

 

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 24. 

 

głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie akceptacji 
planowanej do realizacji przez SOK "Kuźnica" w Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom 
Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności lokalnej". 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 



8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

4.c. głosowanie w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielolokalowym 

w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność 

Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży (dotyczy udzielenia 20 % 

bonifikaty). 

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 19. 

 

głosowanie głosowanie w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku 
wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid geod. 6553/10, 
stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży 
(dotyczy udzielenia 20 % bonifikaty). 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 



3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

4.d. głosowanie w sprawie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego...w sprawie zdjęcia z 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargowym nieruchomości gruntowej. 

W wyniku głosowania powyższy projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji. 

 

głosowanie głosowanie w sprawie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego...w sprawie zdjęcia z 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
przetargowym nieruchomości gruntowej. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 9 75 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 2 16.67 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 8.33 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 



lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar PRZECIW 

6 Kuszewska Małgorzata PRZECIW 

7 Kutwin Tomasz WSTRZYMAŁ SIĘ 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

4.e. wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego... 

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 21. 

 

głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego... 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 9 75 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 3 25 % nieoddanych głosów 3 20 % 



Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika WSTRZYMAŁA SIĘ 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia WSTRZYMAŁA SIĘ 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna WSTRZYMAŁA SIĘ 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

4.f. głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.... 

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 22. 

 

głosowanie głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.... 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 83.33 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 



WSTRZYMAŁO SIĘ 2 16.67 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia WSTRZYMAŁA SIĘ 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin WSTRZYMAŁ SIĘ 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

4.g. głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty z wniesionymi zmianami przez Radę Miejską. 

 

głosowanie głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej. 

 

głosowanie Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

6. Wystąpienia zaproszonych gości. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM i Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG pożegnali 

odchodzącą na emeryturę długoletnia pracownicę Urzędu Miasta i Gminy (pełniącą funkcję 

Sekretarza Gminy Panią Ewę Kaniewską). List z podziękowaniami odczytał Przewodniczący RM. 

W ciepłych słowach swą wieloletnią współpracowniczkę pożegnał Burmistrz MiG. 

 

Pani Ewa Kaniewska - dotychczasowa Sekretarz Gminy nie kryjąc wzruszenia pożegnała się  

ze swoimi współpracownikami. Podziękowała wszystkim dotychczasowym włodarzom miast,  

z którymi przyszło jej współpracować, podziękowania skierowała również do przewodniczących  

i radnych wszystkich kadencji, do byłych i obecnych pracowników magistratu, jednostek 

organizacyjnych gminy, przewodniczących osiedli, sołtysów, stowarzyszeń, przedsiębiorców  

i do mieszkańców gminy. Kończąc poinformowała, że to wielki zaszczyt pracować z Wami. Praca 

w urzędzie to trudna służba wymagająca empatii, cierpliwości, życzliwości i wytrzymałości. 

 

Pani Teresa Sułek - Przewodnicząca Osiedla Nr 7 : 

 pytała czy jest możliwość poprowadzenia światłowodu po zachodniej stronie torów 

kolejowych przy ul. Stokowiec, 

 poinformowała o pladze dzików pustoszących teren działek na osiedlu, prosiła o interwencje 

w tej sprawie. 

 



Pani Halina Ostrowska - sołtys wsi Krzyżka : 

 podniosła temat koszenia traw w sołectwie, 

 wskazywała na fatalny stan drogi (dziury w jezdni) na Krzyżce, 

 pytała o lokal na terenie sołectwa, który służyłby mieszkańcom do spotkań w tematach 

spraw sołectwa. 

 

Pani Maria Zuba - doradca Wojewody Świętokrzyskiego : 

 odniosła się do korespondencji miedzy Urzędem a mieszkanką Suchedniowa dot. przejęcia 

terenów prywatnych pod drogę łączącą Suchedniów z Rejowem, wskazywała na potrzebę 

uregulowania tej sprawy; 

 poinformowała o skargach mieszkańców domów przy drodze wojewódzkiej nr 752 na 

uciążliwy ruch samochodów ciężarowych i poruszyła temat budowy obwodnicy miasta; 

 poruszyła kwestię likwidacji przejazdu kolejowego oraz problem cuchnącej sieci 

kanalizacyjnej na ul. Stokowiec. 

 

Pan Jacek Uba - sołtys sołectwa Mostki podziękował za wybudowanie drogi na Szelejtowie,   

z której mieszkańcy są bardzo zadowoleni wskazał jednak, że w sołectwie są też drogi dojazdowe 

do posesji na Kaczce, ul. Granicznej czy do zalewu w bardzo złym stanie. prosił o naprawę tych 

dróg. 

7. Zgłoszenie wniosków i zapytań. 

 

Pan Wiesław Biskup - radny : 

 pytał o termin rozpoczęcia prac na ul. Mickiewicza, 

 pytał o datę zakończenia modernizacji ul. Powstańców, 

 wnosił o naprawę nawierzchni ul. Źródłowej i ul. Wspólnej, uszkodzonych po ostatnich 

opadach deszczu. 

 

Pani Lidia Frątczak - radna : 

 odniosła się do ogłoszenia na stronie internetowej Gminy w sprawie rewitalizacji parku 

miejskiego przedstawiającego dwie koncepcje zagospodarowania parku. Pytała, dlaczego 

wizualizacja przedstawiana na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej różni się od 

przedstawionej na stronie Gminy; 

 podzieliła się spostrzeżeniem z budowy windy w magistracie. Radna uważa, że drzwi 

wejściowe do rozbudowanej części budynku nie spełniają swojej funkcji, gdyż nie otwierają 

się automatycznie przez co będą sprawiać problemy z dostaniem się do budynku osobom 

niepełnosprawnym. Rozwiązaniem problemu mogłoby być zamontowanie czujników ruchu 

lub inne rozwiązanie techniczne. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM pytał na jakim etapie jest budowa boiska 

treningowego przy MKS "Orlicz" oraz wskazywał na potrzebę napraw dróg na terenie Gminy. 

8. Udzielenie odpowiedzi na wniesione wnioski i zapytania. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG odnosząc się do powyższych zapytań : 

 poinformował, że odnośnie światłowodu udzieli odpowiedzi po zgłębieniu tematu, a kwestia 

dzików została zgłoszona do koła łowieckiego. Jeżeli chodzi o stan dróg, to Gmina  

 w najbliższym czasie dokona remontów dróg po ustabilizowaniu się pogody. Burmistrz 

potwierdził, ze stowarzyszenie "Przyjazny Ostojów" otrzyma lokal na Krzyżce  

po przeglądzie instalacji elektrycznej. Z prezydentem Skarżyska-Kamiennej Burmistrz 

rozmawiał na temat budowy ścieżki rowerowej od Rejowa do Stokowca i całego ciągu 

pieszo-rowerowego. Ponadto w ramach "Miast Północy" oraz Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich planowana jest budowa wielu innych ścieżek rowerowych; 



 poinformował, że do budżetu na 2022 rok wpłynęło wiele wniosków dotyczących budowy 

dróg. Gmina stara się te inwestycje sukcesywnie realizować, w tym przebudowę ul. 

Stokowiec. W tym ostatnim przypadku trwają prace projektowe na odcinku od przejazdu 

kolejowego do ul. Szerokiej. Pozyskane środki w kwocie 3 mln zł zostały wprowadzone do 

budżetu. Projektujemy od końca, gdyż środki te musimy wykorzystać do końca 2022 r. 

Ponadto Gmina wystąpiła do Wojewody o dodatkowe środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych na ul. Stokowiec oraz na drogę na Krzyżce. Trwa rozpatrywanie 

wniosków. W ramach przebudowy ul. Stokowiec jest planowana budowa ciągu pieszo-

rowerowego. Dalej nie projektujemy, gdyż czekamy na decyzję w sprawie likwidacji 

przejazdu kolejowego, a to wiąże się z koniecznością przebudowy dróg w tym rejonie. PKP 

do końca sierpnia br. miało przekazać rzędne terenu, ale do dziś ich nie mam, poza wstępną 

koncepcją. Mamy je otrzymać w I kwartale 2022 r., ale mimo to prace projektowe ul. 

Stokowiec od ul. Szerokiej do przejazdu kolejowego na ul. Langiewicza rozpoczniemy w 

przyszłym roku; 

 odnosząc się do budowy obwodnicy poinformował, że Gmina w ramach Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich złożyła wniosek do strategii województwa, ale nie został on uwzględniony. 

Z rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na terenie Gminy 

Suchedniów nie ma możliwości budowy kolejnego węzła. Jest to możliwe na terenie Gminy 

Łączna, choć mogą być spore opory ze strony tamtejszych władz samorządowych w tym 

względzie; 

 zwrócił uwagę, że głównym dochodem Gminy są podatki, a w przyszłym roku cena energii 

wzrośnie o 46%, rosną ceny gazu czy też pensja minimalna, będzie to miało bardzo 

poważny wpływ na budżet Gminy; 

 z przyznanych 5 mln zł na zalew gmina wykorzystała ponad 2 mln zł, gdyż można je było 

przeznaczyć tylko na odmulenie zalewu, a taka kwota wynikała z przetargu i Gmina 

wykorzystała je w 100%. 

 poinformował, że na przebudowę ul. Mickiewicza został ogłoszony przetarg, ale jeszcze nie 

został rozstrzygnięty. Wykonawca, który wygra przetarg przygotuje projekt organizacji 

ruchu wspólnie z policją i zarządcą drogi; 

 odnosząc się do modernizacji parku miejskiego jego zdaniem źle została zinterpretowane 

słowo wizualizacja. Poinformował, że po uwagach radnych rozmawiał z wykonawcą 

opracowania na temat zmiany na oczekiwaną formę, ale było to niemożliwe; 

 w kwestii budowy boiska przy MKS "Orlicz" wyjaśnił, że realizatorem zadania jest Klub. 

Do końca września br. ma zostać ogłoszony przetarg na realizację zadania; 

 w temacie windy w magistracie poinformował, że zostaną rozważone sugestie radnej 

dotyczące ułatwienia w dostaniu się do budynku osób z niepełnosprawnością. 

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

 

Informację z działalności międzysesyjnej Burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy 

Suchedniów za okres od 23.06.2021 r. do 22.09.2021 r. przedstawił Pan Cezary Błach - 

Burmistrz MiG (Informacja w załączeniu do protokołu). 

10. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy Suchedniów do 

roku szkolnego 2021/2022. 

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

Informację przedstawiła Pani Beata Kaszuba - inspektor ds. edukacji (Informacja w 

załączeniu do protokołu). 

10.b. dyskusja. 

Dyskusji nie odnotowano. 



11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Luiza Bolechowska - asystent rodziny w M/G Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Suchedniowie (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

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

 

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - 

Przewodniczący Komisji. 

11.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

11.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 

 

Uchwała Nr 241/XXXVI/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 



5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Suchedniów na rok 2021. 

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

Alkoholowych, 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Łutczyk - Przewodnicząca Komisji. 

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

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - Przewodniczący 

Komisji. 

12.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

12.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Suchedniów na rok 2021. 

Uchwała Nr 242/XXXVI/2021 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Suchedniów na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Suchedniów na rok 2021. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Suchedniów. 

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

Projekt uchwały przedstawił Pan Stanisław Dymarczyk - Kierownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

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

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił Pan Marcin Pałac - Z-ca 

Przewodniczącego Komisji. 



13.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

13.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Suchedniów. 

Uchwała Nr 243/XXXVI/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Suchedniów stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Suchedniów. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 



12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o:- przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Suchedniów za I półrocze 2021 r., - kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 

ustawy o finansach publicznych, - przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2021 r. 

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

Informację Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Suchedniów za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  w art.226 ust.3 

ustawy o finansach publicznych przedstawiła Pani Urszula Nowak - Skarbnik Gminy 

(powyższa informacja w załączeniu do protokołu). 

14.b. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury "Kuźnica" za I półrocze 2021 r. przez Dyrektora jednostki, 

Informację przedstawił Pan Andrzej Karpiński - Dyrektor jednostki (Informacja w załączeniu 

do protokołu). 

14.c. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego M/G Biblioteki 

Publicznej przez Dyrektora jednostki, 

Informację przedstawiła Pani Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor jednostki (Informacja  

w załączeniu do protokołu). 

14.d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Suchedniów za I półrocze 2021 roku, 

Uchwałę Nr 101/2021  VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Kielcach z dnia 1 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2021 r. odczytała Pani Urszula Nowak - Skarbnik 

Gminy (uchwała w załączeniu do protokołu). 

Informacja została zaopiniowana pozytywnie. 

14.e. dyskusja. 

Pan Wiesław Biskup - radny prosił o odpowiedź na pytanie, czy wpływy do budżetu z podatku  

od osób fizycznych wpływają na to półrocze regularnie, czy są jakieś zaległości, czy mieszkańcy 

mają kłopoty z płaceniem? Jak to wygląda w stosunku do firm, czy są sygnał, że mają problemy  

z regularnym płaceniem. 

 

Pani Urszula Nowak - Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli chodzi o podatek  

od nieruchomości od osób prawnych plan został wykonany w 52,6 %, a od osób fizycznych w wys. 

55 % w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wyjaśniła, że podatek od osób fizycznych jest 

płacony w większości przez zainteresowanych w ratach. Jeżeli kwota podatku wynosi  do 100 zł  

to zgodnie z przepisami prawa musi być uiszczony jednorazowo, bez rozłożenia na raty. 

15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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



Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Nowak - Skarbnik Gminy (projekt uchwały  

w załączeniu do protokołu). 

15.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

Pozytywną opinie Komisji o projekcie uchwały przedstawiła Pani Lidia Frątczak - 

Przewodnicząca Komisji. 

15.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

15.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Uchwała Nr 244/XXXVI/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący RM zarządził 10 min. przerwę w obradach. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 91.67 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 1 8.33 % 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 ZA 

3 Biskup Wiesław PRZECIW 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 



9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

 

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 16. porządku obrad. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Nowak - Skarbnik Gminy (projekt uchwały  

w załączeniu do protokołu). 

16.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawiła Pani Lidia Frątczak - 

Przewodnicząca Komisji. 

16.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

16.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021. 

Uchwała Nr 245/XXXVI/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działki nr ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów. 

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

Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza (projekt uchwały w 

załączeniu do protokołu). 

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

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawił Pan Marcin Pałac - Z-ca 

Przewodniczącego Komisji. 

17.c. dyskusja, 

Pan Wiesław Biskup - radny zwrócił uwagę, że ze zmianą planu zagospodarowania wiąże się to, 

że w tym terenie będzie wydobywana glina ze znajdującego się tam złoża. Mieszkańcy  

ul. Słonecznej protestowali już jakiś czas temu przeciwko wywozowi gliny przez ich ulicę. 

Samochody wywozowe będą nanosić pozostałości gliny na drogę. Istnieje obawa, że droga 

 ta zostanie zniszczona. Transport tą drogą będzie dla mieszkańców uciążliwy. Gy będą protesty  

to ruch ten przeniesie się na ul. Wspólną i Źródłową. Zwrócił się do radnych o głosowanie 

przeciwko przedmiotowej uchwale. 

Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pytała, czy były jakieś 

wnioski i uwagi mieszkańców odnośnie omawianego planu zagospodarowania przestrzennego i czy 

Gmina zastanawiała się nad skutkiem ekonomicznym inwestycji, jakie będziemy mieli z tego tytułu 

wpływy do budżetu? 

 



Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza poinformował, że w chwili opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego nie ma potrzeby zgodnie z ustawą ustalania skutków 

ekonomicznych. Poinformował, że konsultacje społeczne z mieszkańcami były prowadzone (jest to 

obowiązek wynikający z przepisów prawa, na każdym etapie opracowania planu mieszkańcy są 

informowani o poszczególnych etapach opracowania planu, plan jest wyłożony do wglądu). Na 

etapie wyłożenia planu nie zgłaszano do niego uwag. Odnosząc się do protestów mieszkańców, o 

których wspominał radny Biskup poinformował, że wiązały się one ze złym stanem ul. Słonecznej 

(droga z płyt betonowych) i obawą mieszkańców, że wpłynie to negatywnie na ruch komunikacyjny 

na tej drodze.  Wówczas w 2015 r. Rada Miejska podjęła decyzję o wybudowaniu drogi z 

przeznaczeniem do ruchu wywozowego Nadleśnictwa Lasów Państwowych i ruchu obsługującego 

kopalnie złoża. 

17.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów. 

Uchwała Nr 246/XXXVI/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 83.33 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 1 8.33 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 8.33 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław PRZECIW 

4 Frątczak Lidia WSTRZYMAŁA SIĘ 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 



7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 

położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr 

ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty 

od ceny sprzedaży. (dotyczy bonifikaty 95%) 

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

Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza (projekt uchwały  

w załączeniu do protokołu). 

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

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy  

ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów 

oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży zawierający bonifikatę na sprzedaż lokalu w 

wysokości 95 % .   

Komisja jest przeciwna udzieleniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i udziału w prawie 

własności gruntu opisanego w § 1 niniejszej uchwały. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko  

z dn. 15 grudnia 2020 r. wyrażającego zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 20 % wartości 

mieszkania wycenionej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego. 

18.c. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy  

ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów 

oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży.    
 

Komisja jest przeciwna udzieleniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i udziału w prawie 

własności gruntu opisanego w § 1 niniejszej uchwały. 

 

Komisja Budżetu i Finansów podziela stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony 

Środowiska i Ładu Publicznego z dn. 15 grudnia 2020 r. wyrażającego zgodę na udzielenie 

bonifikaty w wysokości 20 % wartości mieszkania wycenionej na podstawie operatu szacunkowego 

sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

 



Komisja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza MiG o przygotowanie na najbliższe posiedzenie 

Rady Miejskiej „projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce  

o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty 

od ceny sprzedaży” ustalającego bonifikatę od ceny sprzedaży lokalu w wysokości 20 % wartości 

lokalu zbywanego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  

18.d. dyskusja 

Pan Paweł Słoma - radny zwrócił uwagę, że precedens dotyczący bonifikaty może być dla Gminy 

niebezpieczny ponieważ osoby prawne i fizyczne mogłyby się zwracać o bonifikatę na sprzedaż 

nieruchomości będących własnością Gminy. 

 

Pan Waldemar Krogulec - radny wskazywał na odpowiedzialność Rady Miejskiej za dbanie o 

finanse publiczne Gminy i podtrzymał stanowisko radnych do udzielenia zainteresowanej 20 % 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu. 

 

Prawnik reprezentujący zainteresowaną kupnem mieszkania - pytał radnych jakimi kryteriami 

kierują się wyrażając zgodę na 20 % bonifikatę. Wskazywał również na czas zamieszkiwania (38 

lat) oraz na nakłady jakie ponosi zainteresowana mieszkając w lokalu, kryteria te powinny być 

brane przy ustalaniu bonifikaty. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM wskazywał, że podstawą samorządności jest 

dbanie o interes publiczny i to do Rady będzie należało jaką bonifikatę udzieli od sprzedaży lokalu 

wycenionego przez rzeczoznawcę. Podtrzymał obawy radnego Słomy i jeżeliby się one spełniły 

Rada mogłaby być posądzona o rozdawnictwo. Dodał, że radni pochylili się nad argumentami 

zainteresowanej proponując bonifikatę 20 %, a trzeba zauważyć, że nieruchomości są też 

sprzedawane w drodze przetargowej. 

 

Pan Waldemar Krogulec - radny wyjaśnił, że bonifikata 20 % wzięła się stąd, że radni wzięli pod 

uwagę wkład zainteresowanej w utrzymanie lokalu. Wartość rynkową wycenił rzeczoznawca. 

 

Pani Anna Grzegolec - radca prawny poinformowała, że wsłuchując się w wypowiedzi radnych 

wynika to, że przy rozpatrywaniu sprawy brane były indywidualne okoliczności dlatego ponieważ 

na terenie Gminy Suchedniów nie ma uchwały, która by w sposób generalny wskazywała ramy 

dotyczące bonifikat. Przy wyrażaniu opinii przez radnych o tej bonifikacie brane było pod uwagę 

to, że stan techniczny nieruchomości na terenie Gminy jest zróżnicowany. Znajdują się również 

nieruchomości, które mogą być przeznaczone na sprzedaż w stanie gorszym gdzie czasookres 

wynajmowania jest dłuższy. Oprócz interesu publicznego radni rozpatrzyli również interes 

zainteresowanej kupnem lokalu. Zachowano zasady równości ponieważ wiedziano jakie 

nieruchomości mogą być przeznaczone jeszcze do zbycia i komisje merytoryczne Rady stwierdziły, 

że 20 % bonifikaty zachowuje równość wszystkich mieszkańców. Rada Miejska wie jakie 

nieruchomości ma w swoim zasobie i na takim poziomie ustanowiła bonifikatę. 

 

Pani Małgorzata Kuszewska - Wiceprzewodnicząca RM przypomniała, że był taki okres kiedy 

zakłady z terenu Suchedniów pozbywały się mieszkań i można je było kupić za  tzw. 1 zł (m.in. 

mieszkanie zainteresowanej było wówczas własnością ZWK Marywil). Wielu mieszkańców 

skorzystało z tej okazji. Na komisjach rozmawialiśmy z zainteresowaną, która deklarowała, że 

mieszkanie to może kupić za 30 - 40 tys zł. Teraz dowiadujemy się, że chce je wykupić za 5 % 

wartości czyli ok. 6 tys. zł. Ponadto moglibyśmy jako Rada Miejska zostać posądzeni o 

niegospodarność. 

18.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 

położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid 



geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty od ceny 

sprzedaży. (dotyczy bonifikaty 95%) 

Projekt uchwały w sprawie 95 % bonifikaty został odrzucony przez Radę Miejską. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o 
nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu 
bonifikaty od ceny sprzedaży. (dotyczy bonifikaty 95%) 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 2 16.67 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 10 83.33 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof PRZECIW 

2 Bator Monika PRZECIW 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia PRZECIW 

5 Krogulec Waldemar PRZECIW 

6 Kuszewska Małgorzata PRZECIW 

7 Kutwin Tomasz PRZECIW 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin PRZECIW 

11 Salwa Anna PRZECIW 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 



14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka PRZECIW 

15 Zegadło Eugeniusz PRZECIW 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 

położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr 

ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty 

od ceny sprzedaży. (dotyczy bonifikaty 20 %) 

19.a. prezentacja tematu przez Przewodniczącego RM, 

Dyskusja w sprawie projektu uchwały i 20 % bonifikaty odbyła się podczas rozpatrywania pkt. 

18. 

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

Komisja podtrzymała swoje stanowisko z dn. 15 grudnia 2020 r. wyrażającego zgodę na 

udzielenie bonifikaty w wysokości 20 % wartości mieszkania wycenionej na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

19.c. dyskusja, 

Dyskusja w sprawie projektu uchwały i 20 % bonifikaty odbyła się podczas rozpatrywania pkt. 

18. 

19.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce 

 o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu 

bonifikaty od ceny sprzedaży. (dotyczy bonifikaty 20 %) 

 

Uchwała Nr 247/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o 

nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty 

od ceny sprzedaży (dotyczy 20 % bonifikaty) stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący RM ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o 
nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu 
bonifikaty od ceny sprzedaży. (dotyczy bonifikaty 20 %) 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 83.33 % pula głosów 15 - 



PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 16.67 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław WSTRZYMAŁ SIĘ 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł WSTRZYMAŁ SIĘ 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

 

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt. 20 porządku obrad. 

20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów. 

20.a. przybliżenie tematu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM przybliżył temat skargi mieszkanki Gminy  

na Burmistrza MiG Suchedniów w przedmiocie regulacji stanu prawnego gruntu stanowiącego 

część będących własnością Skarżącej działek w Suchedniowie, który zajęty jest pod drogę łączącą 

ul. Stokowiec z Rejowem 

20.b. opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Pan Waldemar Krogulec - Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Komisji  

w sprawie przedmiotowej skargi informując, że Komisja uznała skargę za bezzasadną. Komisja 

przygotowała projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi, którego uzasadnienie przedstawia 

stanowisko Komisji. 

 

20.c. dyskusja, 



Pan Wiesław Biskup - radny pytał, czy były prowadzone jakieś rozmowy ze skarżącą w celu 

uregulowania działek i drogi, w sprawie rekompensaty czy też zadość uczynienia skarżącej? 

 

Pan Dariusz Miernik - Z-ca Burmistrza poinformował, że nie były prowadzone rozmowy  

w kwestii odszkodowania, stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przedstawione, 

której zdaniem nie ma podstaw, żeby rozmawiać w kwestii odszkodowania. Poinformował,  

że Gmina nie posiada żadnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przebiegiem drogi, o której 

mowa. Jest wyznaczony teren pomiędzy granicą Gminy Suchedniów, a Gminą Skarżysko-

Kamienna. Droga została utworzona przez mieszkańców historycznie, przebiega częściowo przez 

działki gminne i działki należące do prywatnych właścicieli. Gmina nie wytyczała przebiegu  

i kształtu drogi przy jej powstaniu. Myślę, że można sprawę załatwić polubownie (np. zamienić się 

gruntami). 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że jest zaskoczony sposobem postępowania 

skarżącej, nie było żadnych rozmów w tym temacie a nagle pojawia się skarga. Jeżeli taki temat jest 

to w każdym innym przypadku z mieszkańcami się rozmawia i próbuje się znaleźć rozwiązanie 

kompromisowe. Poinformował, że już wcześniej były prowadzone rozmowy z Prezydentem 

Skarżyska-Kamiennej, podczas których analizowano możliwość przeprowadzenia ścieżek 

rowerowych w tamtym terenie, uregulowania przebiegu drogi. 

 

Podsumowując Rada Miejska rozpatrując podczas niniejszej sesji powyższą skargę, podtrzymała 

stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Miejska nie wniosła uwag i zastrzeżeń do 

stanowiska Komisji. 

20.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów. 

Rada Miejska rozpatrując podczas niniejszej sesji powyższą skargę, podtrzymała stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Miejska nie wniosła uwag i zastrzeżeń do stanowiska 

Komisji. Rada Miejska uznała złożoną skargę na Burmistrza Miasta i Gminy za bezzasadną. 

 

Uchwała Nr 248/XXXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 
Suchedniów. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 91.67 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 1 8.33 % 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 ZA 

3 Biskup Wiesław PRZECIW 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

21. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. 

Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. 

21.a. prezentacja tematu przez Z-cę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego - wniosek Komisji. 

Pan Marcin Pałac - Z-ca Przewodniczącego Komisji odczytał wniosek Komisji w sprawie 

odwołania dotychczasowego Przewodniczącego Pana Mirosława Obarę.  

Komisja wnioskuje o odwołanie radnego Mirosława Obarę z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego jednocześnie pozostawiając 

radnego w składzie osobowym Komisji. 

Komisja uzasadnia swoje stanowisko licznymi nieobecnościami radnego na posiedzeniach Komisji 

i Sesji (w tym nieusprawiedliwionymi) co dezorganizuje prace Komisji uniemożliwiając 

prawidłowe jej działanie. 

 

21.b. dyskusja, 

21.c. głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. 

Uchwała Nr 249/XXXVI/2021 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 



 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 6 50 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 6 50 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika WSTRZYMAŁA SIĘ 

3 Biskup Wiesław WSTRZYMAŁ SIĘ 

4 Frątczak Lidia WSTRZYMAŁA SIĘ 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin WSTRZYMAŁ SIĘ 

11 Salwa Anna WSTRZYMAŁA SIĘ 

12 Słoma Paweł WSTRZYMAŁ SIĘ 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 



22. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. 

Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. 

22.a. prezentacja wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego przez Z-cę Przewodniczącego 

Komisji 

Pan Marcin Pałac - Z-ca Przewodniczącego Komisji przedstawił wniosek Komisji, która 

wnioskuje o powołanie na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego radnego Marcina Pałaca 

22.b. dyskusja, 

22.c. głosowanie nad uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. 

Uchwała Nr 250/XXXVI/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 91.67 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 8.33 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Adamiec Krzysztof ZA 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 



7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin WSTRZYMAŁ SIĘ 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Suchedniowie. 

23.a. prezentacja tematu przez Przewodniczącego RM, 

Projekt uchwały przedstawił Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM (projekt uchwały 

w załączeniu do protokołu). 

23.b. prezentacja wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, w sprawie 

propozycji zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej, 

Pan Paweł Słoma - Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Komisji w sprawie propozycji 

zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej. 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Łakomca i objęciem mandatu przez 

Agnieszkę Włodarczyk Mazurek Komisja proponuje zmianę w składach osobowych komisji stałych 

Rady Miejskiej. 

Komisja proponuje powołanie radnego Tomasza Kutwina do składu Komisji Rewizyjnej z 

jednoczesnym odwołaniem radnego ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 

Turystyki (radny Tomasz Kutwin wyraził zgodę na takie rozwiązanie składając pisemne 

oświadczenie w tym temacie).  

Komisja proponuje powołanie radnej Agnieszki Włodarczyk Mazurek do składu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki  i do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego (radna złożyła pisemną deklarację wyrażając chęć 

pracy w powyższych komisjach).  

23.c. prezentacja wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego w sprawie propozycji zmian w składach osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej, 

Pan Marcin Pałac - Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Komisji w sprawie dokonania 

zmian w składach komisji stałych Rady Miejskiej. 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Łakomca i objęciem mandatu przez 

Agnieszkę Włodarczyk Mazurek Komisja proponuje zmianę w składach osobowych komisji stałych 

Rady Miejskiej. 

Komisja proponuje powołanie radnego Tomasza Kutwina do składu Komisji Rewizyjnej  

z jednoczesnym odwołaniem radnego ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu  

i Turystyki (radny Tomasz Kutwin wyraził zgodę na takie rozwiązanie składając pisemne 

oświadczenie w tym temacie). 

Komisja proponuje powołanie radnej Agnieszki Włodarczyk Mazurek do składu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki  i do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 



Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego (radna złożyła pisemną deklarację wyrażając chęć 

pracy w powyższych komisjach).  

23.d. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

23.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Suchedniowie. 

Uchwała Nr 251/XXXVI/2021 w sprawie zmiany w składach osobowych komisji stałych 

Rady Miejskiej w Suchedniowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady 
Miejskiej w Suchedniowie. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 



11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

24. Projekt uchwały w sprawie akceptacji planowanej do realizacji przez SOK "Kuźnica"  

w Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji i 

aktywności lokalnej". 

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

Projekt uchwały przedstawił Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG (projekt uchwały w załączeniu 

do protokołu). 

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

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawił Pan Marcin Pałac - 

Przewodniczący Komisji. 

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

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - 

Przewodniczący Komisji. 

24.d. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

24.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji planowanej do realizacji przez SOK 

"Kuźnica" w Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji 

i aktywności lokalnej". 

Uchwała Nr 252/XXXVI/2021 w sprawie akceptacji planowanej do realizacji przez SOK 

"Kuźnica" w Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum 

tradycji i aktywności lokalnej" stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji planowanej do realizacji przez SOK 
"Kuźnica" w Suchedniowie operacji pt. "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum 
tradycji i aktywności lokalnej". 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 23 września 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 ZA 

3 Biskup Wiesław ZA 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata ZA 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz nieobecny 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata nieobecna 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

25. Sprawy różne. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG : 

 poinformował mieszkańców o szczepieniach przeciwko Covid, które odbędą się w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy w dniu 25 września br. Punkt szczepień zostanie zorganizowany 

przy pomocy Ochotniczej Straż Pożarną w Suchedniowie. Przy wysokim wyszczepieniu 

mieszkańców  możemy liczyć jako Gmina na dodatkowe środki finansowe, a straż pożarna 

na środki finansowe z przeznaczeniem na doposażenie jednostki, 

 poinformował o narodowym spisie powszechnym, który trwa do końca bieżącego miesiąca  

i zachęcał osoby niespisane do wzięcia w nim udziału, spis jest obowiązkowy., 

 poinformował, że od dnia 1 października br. Sekretarzem Gminy Suchedniów będzie Pani 

Magdalena Przyjemska długoletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

 



26. Zamknięcie obrad. 

Po wyczerpaniu treści porządku obrad Przewodniczący RM zakończył obrady XXXVI-ej Sesji 

Rady Miejskiej. 

 

 

    Protokołował                                 Sekretarz obrad                                   Przewodniczący 

                                                                                                                       Rady Miejskiej 

 

Mariusz Ślusarczyk                         Wiesław Biskup                                 Krzysztof Adamiec 

 

 

Zapis 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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