
PROTOKÓŁ 

z XLV w kadencji 2018-2023 Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie zwołanej                     

w trybie § 54 ust.2 i § 57 Statutu Gminy Suchedniów z dnia 26 maja 2022 r. 

 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU 

 

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 nieobecna   

7 Kutwin Tomasz obecny   

8 Obara Mirosław nieobecny   

9 Pająk Arkadiusz obecny   

10 Pałac Marcin obecny   

11 Salwa Anna obecna   

12 Słoma Paweł obecny   

13 Stępień Małgorzata obecna   

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 - 15:17 



 

 

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. Urszula Nowak - Skarbnik Gminy 

p. Karolina Gałczyńska-Szymczyk - Kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii 

 

Zaproszeni goście: 
Jolanta Łutczyk - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Stwierdzono obecność 12 radnych. 

3. Powołanie sekretarza obrad (radna Małgorzata Stępień). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad powołał radną Małgorzatę 

Stępień. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

4.a. odczytanie proponowanego przez Burmistrza MiG porządku obrad. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM odczytał projekt porządku obrad 

(projekt w załączeniu do protokołu). 

Do projektu porządku obrad nie wniesiono uwag i propozycji zmian. 

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 26 maja 2022 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 nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

5. Sprawozdanie z realizacji „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”. 

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

 

Sprawozdanie przedstawiła Pani Karolina Gałczyńska-Szymczyk - Kierownik 

Wydziału Rozwoju i Strategii (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu). 

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

 

Pozytywną opinię Komisji o przedłożonym Sprawozdaniu przekazał Pan Paweł Słoma 

- Przewodniczący Komisji. 

5.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

5.d. głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „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”. 

Sprawozdanie z realizacji „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” zostało 

przyjęte przez Radę Miejską i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „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 26 maja 2022 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 nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Uzależnień Behawioralnych w Gminie Suchedniów na rok 2022. 



6.a. prezentacja tematu przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Łutczyk - Przewodnicząca Komisji 

(projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 

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

 

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił Pan Paweł Słoma - 

Przewodniczący Komisji. 

6.c. dyskusja, 

Dyskusji nie odnotowano. 

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Uzależnień Behawioralnych w Gminie Suchedniów na rok 2022. 

 

Uchwała Nr 306/XLV/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Uzależnień Behawioralnych w Gminie Suchedniów na rok 2022 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Uzależnień Behawioralnych w Gminie Suchedniów na rok 2022. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 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 nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 



5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2022-2038. 

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

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Nowak - Skarbnik Gminy (projekt 

uchwały w załączeniu do protokołu). 

7.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawiła Pani Lidia Frątczak - 

Przewodnicząca Komisji. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że omawiane zmiany 

spowodowane są tym, że jesteśmy na finiszu rozstrzygania postępowań przetargowych 

na przebudowę ul. Stokowiec i na budowę drogi na Krzyżkę. Już nie długo zostanie 

podpisana umowa jeżeli chodzi o ul. Stokowiec i te zmiany w budżecie i WPF-ie są 

spowodowane dostosowaniem budżetu Gminy do najtańszej i najkorzystniejszej oferty 

postępowania przetargowego. Myślę, że również niedługo zostanie podpisana umowa 

na budowę drogi na Krzyżkę. 

7.c. dyskusja, 

 

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

inwestycje o których mówił Burmistrz rozpoczną się w tym roku? 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że inwestycje rozpoczną się w tym 

roku i będą realizowane w cyklu powyżej 12 miesięcy. Prace zakończą się w roku 

przyszłym. 

7.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Suchedniów na lata 2022-2038. 

 

Uchwała Nr 307/XLV/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Suchedniów na lata 2022-2038 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Suchedniów na lata 2022-2038. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 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 nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2022. 

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



 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Nowak - Skarbnik Gminy (projekt 

uchwały w załączeniu do protokołu). 

8.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przedstawiła Pani Lidia Frątczak - 

Przewodnicząca Komisji. 

 

Dyskusji nie odnotowano. 

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

2022. 

Uchwała Nr 308/XLV/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów                     

na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2022. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 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 nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 



10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków 

obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. 

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

 

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

w załączeniu do protokołu). 

9.b. opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

 

Pozytywną opinię Komisji przedstawiła Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca 

Komisji. 

9.c. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego, 

Pozytywną opinię Komisji przedstawił Pan Marcin Pałac - Przewodniczący 

Komisji. 

9.d. dyskusja, 

 

Pan Waldemar Krogulec - radny zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie 

informacji ile rocznie Gmina Suchedniów dopłaca mieszkańcom do kosztów 

doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że za okres od 1 stycznia do końca 

kwietnia 2022 r. : 

- dochody z tytułu dostarczania wody (wpłaty mieszkańców) to 436 tys. zł, a wydatki 

związane z dostarczeniem wody to 702 tys. zł. Czyli dopłata ze strony budżetu Gminy 

wynosi 266 tys. zł; 

- jeżeli chodzi o odprowadzanie ścieków dochody (wpłaty od mieszkańców) wyniosły 

579 tys. zł, a koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczania ścieków to 854 tys. zł. 

Dopłata ze strony Gminy wynosi 275 tys. zł. 

Łącznie dopłata ze strony Gminy za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków 

wynosi prawie 541 tys. zł  za okres 4 miesięcy. 

 

Burmistrz poinformował, że zmiana w stosunku do taryfy dotychczas obowiązującej 

jest taka, że jest więcej grup taryfowych. 

 

Stawki opłat dla mieszkańców taryfa obejmuje okres 3 lat. Mówiąc o wysokości stawek 

bez dopłat (za dostarczanie wody) w pierwszym okresie jest to 4,01 zł , w drugim 4,11 

zł a w trzecim 3,98 zł. 

 

Jeżeli chodzi o odprowadzanie ścieków w pierwszym okresie jest to 10,67 zł, w drugim 

10,84 zł, a w trzecim 10, 84 zł (dotyczy wysokości stawek bez dopłat). 

To są ceny za metr sześcienny. 



 

Pani Lidia Frątczak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, 

że w związku z tym, iż na komisjach były bardzo ożywione dyskusje zwłaszcza jeżeli 

chodzi o stawki z 1 m3 odprowadzania ścieków. Dyskusja na komisjach szła w tym 

kierunku, żeby kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej jeszcze raz pochyliło się 

(nowy kierownik i nowa księgowa) w 2023 roku na ponownym przeliczeniu stawek. 

Wystąpią nowe zdarzenia, które będą miały wpływ na wysokość stawek (oddanie sieci 

kanalizacyjnej ul. Warszawskiej i Kieleckiej, większa liczba użytkowników, koszty 

zmniejszą się). Kolejną rzeczą jest modernizacja sieci wodociągowej                                           

ul. Bodzentyńskiej, która powinna zmniejszyć awaryjność sieci, a co za tym idzie 

zmniejszenie kosztów jej utrzymania. Kończąc wypowiedź prosiła o ponowną 

kalkulację stawek za wodę i ścieki po zakończeniu roku rozrachunkowego 2022. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poparł prośbę radnej Frątczak o ponowne 

przeliczenie taryf, wyjaśnił, że prawo dopuszcza dokonanie takiej kalkulacji. Podniósł 

te same argumenty do ponownego przeliczenia stawek tj. dotyczące prowadzonych 

inwestycji (oddania kanalizacji ul. Warszawskiej i Kieleckiej,przebudowa drogi nr 751, 

ul. Stokowiec),  co powinno zwiększyć liczbę użytkowników, zmniejszyć awaryjność i 

obniżyć koszty. 

 

Pan Paweł Słoma - radny pytał Burmistrza na jakim etapie realizacji inwestycji 

kanalizacji ul. Warszawskiej jesteśmy? 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że prace są realizowane są zgodnie 

z harmonogramem, na chwilę obecną żadnych opóźnień nie ma. Na ten moment                         

nie jestem w stanie podać dokładnej daty zakończenia inwestycji, jest ona realizowana 

zgodnie z planem. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM pytał jak przedstawia się ściągalność 

opłat za wodę i ścieki. W latach poprzednich był z tym problem. Jaka jest sytuacja na 

chwilę obecną? 

 

Pan Eugeniusz Zegadło - Wiceprzewodniczący RM poddał w wątpliwość 

zmniejszenia wysokości stawek za wodę i ścieki po zwiększeniu liczby odbiorców                      

i dokonaniu ponownej kalkulacji stawek. Wskazywał na starą sieć wodno-kanalizacyjną 

w mieście, oraz wiekową infrastrukturę oczyszczalni ścieków i niewystarczającą 

przepustowość. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że na dzień dzisiejszy mamy                      

do ściągnięcia ok. 220 tys. zł. Poziom tych należności spada. Podejmowane są 

dodatkowe czynności przez Kierownika ZGK jeżeli chodzi o ściągalność zaległości. 

Jest coraz wyższy poziom ściągania należności (zaległości w spłatach). 

 

Odnosząc się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta poinformował, 

że nie była ona od lat modernizowana, stąd była wysoka awaryjność i wysokie koszty 

utrzymania, które odbijały się na wysokości stawek. Przy dzisiejszych pracach 

modernizacyjnych i oddawaniu nowych odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych 

koszty utrzymania spadną. Dlatego pożądane jest dokonanie ponownej kalkulacji 

stawek po zakończeniu bieżącego roku rozrachunkowego.  

Nadmienił, że mamy opracowaną dokumentację na modernizację (przebudowę) 

oczyszczalni ścieków i od dłuższego czasu szukamy dofinansowania na jej 

przeprowadzenie. Wniosek na dofinansowanie opiewa na kwotę 20 mln zł. 

9.e. głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody                    

i ścieków obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. 



Uchwała Nr 309/XLV/2022 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody           

i ścieków obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków 
obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 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 WSTRZYMAŁ SIĘ 

2 Bator Monika ZA 

3 Biskup Wiesław nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 

10 Pałac Marcin WSTRZYMAŁ SIĘ 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz WSTRZYMAŁ SIĘ 



10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2022 – 

2026” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 

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

 

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

w załączeniu do protokołu). 

10.b. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu 

Publicznego, 

 

Pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały przekazał Pan Marcin Pałac - 

Przewodniczący Komisji. 

10.c. dyskusja, 

 

Dyskusji nie odnotowano. 

10.d. głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2026” 

oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy. 

 

Uchwała Nr 310/XLV/2022 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2022 – 

2026” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

głosowanie głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2026” 
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

jednostka Rada Miejska w Suchedniowie 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 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 nieobecny 

4 Frątczak Lidia ZA 

5 Krogulec Waldemar ZA 

6 Kuszewska Małgorzata nieobecna 

7 Kutwin Tomasz ZA 

8 Obara Mirosław nieobecny 

9 Pająk Arkadiusz ZA 

10 Pałac Marcin ZA 

11 Salwa Anna ZA 

12 Słoma Paweł ZA 

13 Stępień Małgorzata ZA 

14 Włodarczyk Mazurek Agnieszka ZA 

15 Zegadło Eugeniusz ZA 

11. Sprawy różne. 

 

Pan Paweł Słoma - radny w imieniu mieszkańców ul. Leśnej interweniował w sprawie 

stanu nawierzchni ulicy Leśnej. Ubytki i dziury w jezdni powodują utrudnienia                            

i zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 

 

Pan Krzysztof Adamiec - Przewodniczący RM : 

- w związku z remontem ul. Bodzentyńskiej i pracami firmy modernizującej drogę 

wskazywał na potrzebę sprzątania na bieżąco ulic Ogrodowej, Pasternik                                             

i przylegających; 

 

- wnioskował o naprawę nawierzchni placu im. ks. Infułata Józefa Wójcika; 

 

- pytał o harmonogram koszenia w Mieście i Gminie Suchedniów mając na uwagę                     

ul. Sportową. 

 

Pan Eugeniusz Zegadło - Wiceprzewodniczący RM : 

- interweniował w sprawie wysypiska odpadów przy ul. Berezów na wysokości                           

ul. Placowej. Postulował o wysłanie w ten rejon komisji, która sprawdziłaby jak 

sytuacja wygląda od strony rzeki Kamionki. W teren ten wjeżdżają pojazdy, które 

roznoszą na przylegające drogi glinę, nikt tego nie sprząta; 

 

- interweniował w sprawie przejazdu samochodów ciężarowych ul. Koszykową i dalej 

przez drewniany most (obok starego młyna). Most ten już jest uszkodzony, ponieważ 

posiada ograniczoną nośność i jest tam zakaz ruchu pojazdów ciężarowych. 

 

Pan Marcin Pałac - radny pytał o obecny przestój w pracach kanalizacyjnych                              

ul. Kieleckiej. Pytał o przyczyny? 

 



 

Pani Agnieszka Włodarczyk-Mazurek - radna pytała o naprawę nawierzchni                             

ul. Żeromskiego, która jest drogą powiatową. Poinformowała, że przeprowadzano tam 

prace remontowe, ale wykonano naprawę tylko części nawierzchni (łatanie dziur). 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG : 

- poinformował, że będziemy interweniował w Starostwie Powiatowym i Świętokrzyski 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich odnośnie sytuacji przedstawionej przez radnego 

Zegadło. Nadmienił, że w tej sprawie były już ze strony Gminy interwencje, które 

oparły się o Warszawę i Mielec. Wykonawca inwestycji (modernizacja ul. Berezów) nie 

wyraził zgody na zmianę organizacji ruchu; 

 

- poinformował, że koszenie na terenie miasta i gminy się odbywa, wykoszony został 

park, koszone są skarpy, droga nr 7, Ostojów. Wszystkie te miejsca, które wymagają 

koszenia sukcesywnie zostaną pokoszone; 

 

- jeżeli chodzi o łatanie dziur w dniu dzisiejszym pracownik z firmą, która będzie 

dokonywać naprawy był w terenie na drogach gminnych, znakowane były miejsca 

wymagające naprawy. W najbliższych dniach dziury zostaną załatane; 

 

Pani Anna Salwa - radna podnosząc temat wzbogacenia ul. Powstańców o zieleń 

zwróciła uwagę, że zbliża się koniec maja a nie zauważyliśmy na tej ulicy żadnej 

zmiany. Widzimy, że estetyka terenu wokół Urzędu Miasta i Gminy się zmienia co jest 

pozytywne, a w kwestii ul. Powstańców jakby wszystko ucichło. 

 

Pan Cezary Błach - Burmistrz MiG poinformował, że projektujemy zieleń przy                      

ul. Powstańców, co tam ma być, jak to ma wyglądać, co ma być nasadzane. Szukamy 

takich rozwiązań aby jak najmniej kosztów poniosła Gmina. Pozytywny odzew mamy 

ze strony Nadleśnictwa Suchedniów. Myślimy też o terenie wokół "ronda 

Świętokrzyskiego". Przeprowadzone zostały rozmowy z Świętokrzyskim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich żeby pomógł Nam w zazielenieniu tego miejsca. Padła pozytywna 

deklaracja, uzgadniamy teraz koncepcję jak ma wyglądać zazielenienie tego miejsca                   

i kto za co będzie odpowiadał. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

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

Sesji Rady Miejskiej. 

 

    Protokołował                              Sekretarz obrad                            Przewodniczący 

                                                                                                              Rady Miejskiej 

 

Mariusz Ślusarczyk                     Małgorzata Stępień                      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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