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Protokół nr 4/2011 

IV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2011 r. 

Sesję otworzył i prowadził p. Poleszczuk – Przewodniczący Rady. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe sesja jest prawomocna i zdolna do 
podejmowania uchwał. 

Przywitał wszystkich radnych, Wójta, p. wice wójt, p. sekretarz, p. skarbnik, 
pracowników Urzędu, sołtysów i gości oraz mieszkańców. Powitał równieŜ p. Jacka 
Badorę i p.Mieczysława Chudzika radnych rady powiatu częstochowskiego 

Do pkt.2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy 

p. Poleszczuk – Przewodniczący 

Czy są uwagi do protokołu z III sesji 

Wobec braku uwag poddał protokół pod głosowanie 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z III sesji. 

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę, Ŝe od czasu napisania 
zawiadomienia i przedstawienia projektu porządku obrad nastąpiły następujące 
zmiany do porządku obrad : 
Zaproponował dopisanie w 16 punkcie porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Konopiskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt ten był 
omawiany na Komisjach. 
 
p. Świtek – radna 
Zaproponowała, aby pkt. 7 i 8 proponowanego porządku obrad przenieś jako punkt 
15 i 16 
 
p. Janik – radny 
Zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić wniosek Koalicyjnego Klubu 
Radnych w sprawie głosowania jawnego imiennego 
 
p. Poleszczuk – Przewodniczący 
Z wnioskiem zapoznamy się w sprawach róŜnych 
 
Poddał pod głosowanie porządek obrad z poprawkami. 
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Rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad. 
 
Do pkt.4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków 
 
Do Komisji zgłoszono – p. Franię i p. Kołodziejczyka 
Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracy w Komisji 
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i wniosków. 
 
Do pkt.5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informację o realizacji uchwał przedstawił p. Socha – Wójt Gminy (załącznik) 
 
p. Poleszczuk 
Czy są pytania do sprawozdania 
 
p. Górniak 
Zadał pytanie, czy mamy zabezpieczenie dotacji na halę sportową w Konopiskach. 
 
Do pkt.6. Interpelacje radnych 
 
p. Jędryka – radny 
1) Co z mostem na Wąsoszu, 
2) Dziury w drodze wojewódzkiej – kiedy będą naprawione 
 
p. Gasiak – radna 
1) Kto odpowiada za odwodnienie drogi 908 
2) Czy jest moŜliwość sprawdzenia do kogo naleŜy działka na której znajduje się 
źródełko 
3) Kto dokonuje regulacji koryta rzeki w Rększowicach 
4) Na jakim etapie jest realizacja II linii zabudowy w Łaźcu 
 
p. Walentek – radny 
Co z radarem w Konopiskach (niebezpieczny zakręt k/ p. Filipka) 
 
p. Górniak – radny 
Brak zawiadomień o sesji w sołectwach, co jest  niezgodne ze Statutem 
 
p. Lubańska – radna 
Zaproponowała, aby gmina wydzierŜawiła grunt od nadleśnictwa pod rondo  
w Hutkach 
 
p. Jarosz – sołtys Wąsosz 
Prośba o naprawę drogi na odcinku do ronda „30” – (zniszczona droga przez cięŜki 
sprzęt wykorzystany do budowy autostrady) 
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p. Kościelniak – radna 
1) Dlaczego koszt dziecka w przedszkolu, który ponosi rodzi wzrósł? 
2) Realizacja projektów unijnych – co z higieną pracy 
3) Jak wygląd ściągalność podatków od firm 
4) Dlaczego do realizacji programów unijnych zatrudniane są osoby spoza gminy 
 
p. Górniak 
Dlaczego ostatnia publikacja w BIP jest z 2010 roku 
 
p. Parkitny – sołtys Walaszczyki 
1) Prośba do radnych powiatowych o naprawę drogi w Walaszczykach 
2) Prośba o ŜuŜel na drogę gminną 
3) Prośba o naprawienie znaku z nazwą „Walaszczyki” 
4) Ul. Przemysłowa w nowej części są juŜ dziury 
5) RozwaŜyć moŜliwość, aby w ośrodku zdrowia w rehabilitacji mieszkańcy gminy 
byli załatwiani w pierwszej kolejności 
6) Prośba o wykonanie rowu melioracyjnego 
 
p. Jędryka  
Prośba o postawienie znaku ograniczającego tonaŜ na moście w II Wąsoszu 
 
p. Skoczylas – radny 
1) Prośba o 3 lampy oświetlenia ulicznego na ul. Przejazdowej 
2) Prośba ŜuŜel na część ul. Gościnnej, która nie ma asfaltu 
 
p. Górniak 
Dziury na drodze od Nierady do Hutek 
 
p. Polak – radny 
Na ul. Klonowej brak pobocza, czy jest szansa na chodnik 
 
p. Skwara – sołtys Aleksandria 
Na ul. Przejazdowej od ul. Leśnej zaniŜone pobocze. Prośba o podsypanie 
 
p. Skoczylas – sołtys Aleksandria 
1) Prośba o dowiezienie ŜuŜla na odcinek od ul. Pięknej do Zielonej 
2) Wykonanie rowów przy ul. Granicznej 
 
p. Gorzelak – radna 
1) Dlaczego protokoły z sesji nie są na stronie 
2) Most w Leśnikach k/Kędzi kiedy będzie robiony 
 
p. Lubańska 
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Co z droga Rększowice – Hutki 
 
p. Chudzik – radny powiatowy 
W sprawie szpitala w Blachowni – odczytał sentencję Wyroku NSA w Warszawie 
oraz przedstawił sytuację w Szpitalu. Są zakusy Zarządu Powiatu, aby sprzedać 
działkę p. Skrzypczyńskiemu. 
W sprawie remontów dróg, wspólnie z p. Badorą zgłosimy interpelację. 
 
p. Ptasińska – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP Kopalnia 
Czy będą likwidowane klasy poniŜej 10 uczniów. 
 
p. Wołczyk – mieszkaniec 
Brak było ogłoszeń o sesji, a jest to sesja budŜetowa. 
 
Do pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy 
Konopiska oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 
 
p. Frania odczytał projekt uchwały 
 
p. Poleszczuk 
Czy ktoś chce wnieść zmiany do planów pracy 
 
Wobec braku poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 14/IV/2011 w sprawie uchwalenia planów p racy Komisji Rady 
Gminy Konopiska oraz planu kontroli Komisji Rewizyj nej na rok 2011 podj ęta 
jednogło śnie 
 
Do pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ GOZ 
Konopiska 
 
p. Poleszczuk 
Proszę o zgłaszanie kandydatów. 
Zgłoszono następujących kandydatów: 
p. Kołodziejczyk – wyraził zgodę 
p. Lubańska – wyraziła  zgodę 
p. Kościelniak – nie wyraziła zgody 
p. Świtek – nie wyraziła zgody 
p. Jędryka – wyraził zgodę 
p. Gorzelak – nie wyraziła zgody 
p. Skoczylas – wyraził zgodę 
 
p. Kościelniak 
Zawnioskowała o zamknięcie listy 
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Przystąpiono do głosowania 
 
p. Kołodziejczyk otrzymał 13 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący 
p. Lubańska – 6 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących 
p. Jędryka – 8 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących 
p. Skoczylas – 8 za, 7 wstrzymujących 
 
Do składu Rady Społecznej SP ZOZ GOZ Konopiska zostali wybrani p. 
Kołodziejczyk, Jędryka, Skoczylas. 
 
p. Kołodziejczyk 
Odczytał projekt uchwały 
 
p. Poleszczuk 
Poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 15/IV/2011 podj ęta większością głosów (10 za, 1 przeciw, 4 
wstrzymuj ących) 
 
 
Do pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Konopiska do określania podróŜy słuŜbowej Przewodniczącego Rady Gminy 
Konopiska 
 
p.Polesczuk 
Zaproponował p. Kołodziejczyka –Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
 
p. Kołodziejczyk wyraził zgodę 
 
p. Frania 
 
Odczytał projekt uchwały 
 
Projekt został poddany pod głosowanie  
 
Uchwała nr 16/IV/2011 podjęta jednogłośnie 
 
Do pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody/nie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w2012 roku 
 
p. Kołodziejczyk 
 
Odczytał projekt uchwały 
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Projekt został poddany pod głosowanie 
 
Uchwała nr 17/IV/2011 w sprawie wyra Ŝenia zgody na wyodr ębnienie funduszu 
sołeckiego  2012 r została podj ęta jednogło śnie. 
 
p. Jędryka 
Zgłosił wniosek o przerwę 
 
Zarządzono przerwę. 
 
Po przerwie. 
 
Do pkt.11 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok 
 
p. Poleszczuk 
p. Kosowska Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
komisjach szczegółowo omawiała program. Czy są pytania. 
 
Wobec braku pytań 
 
p. Frania 
odczytał projekt uchwały 
 
Projekt został poddany pod głosowanie 
 
Uchwała nr 18/IV/2011 w sprawie Gminnego Programu P rofilaktyki 
i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011  rok została 
podj ęta jednogło śnie. 
 
Do pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a takŜe  grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części – wprowadzenia do tematu dokonała p. Zygier – kierownik Referatu UG 
 
p. Walentek - radny 
Uchwała mówi tylko o wymaganiach przedsiębiorcy a nie mówi o kosztach 
 
p. Skoczylas 
Jest prośba o przedstawienie kosztów 
 
p. Kowalik - Kierownik UG 
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Wg naszego rozeznania najtaniej w Wałbrzychu od 3 do 4 tys. zł za sztukę 
 
p. Kołodziejczyk 
Odczytał projekt uchwały 
 
Projekt został poddany pod głosowanie 
 
Uchwała nr 19/IV/2011 w sprawie wymaga ń, jakie powinien spełnia ć 
przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalno ści w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz ętami oraz 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz ąt, a tak Ŝe grzebowisk lub 
spalarni zwłok zwierz ęcych i ich cz ęści podj ęta jednogło śnie. 
 
Do pkt.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania osobom 
fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Konopiska. – wprowadzenia 
dokonała p. Zygier 
 
p. Walentek 
Czy mamy środki w budŜecie na te cele 
 
p. Misiak – skarbnik gminy 
Uchwała mówi o zasadach utylizacji azbestu 
 
p. Lubańska 
Zaproponowała, aby uchwała była opublikowana w PASMACH 
 
p. Chudzik 
Ile mamy budynków w gminie pokrytych azbestem 
 
p. Kowalik 
W skali gminy 40 % pokryć. Rocznie 5-7 osób deklaruje wymianę. 
 
p. Gasiak 
Jaki jest termin wymiany 
 
p. Kowalik 
Zgodnie z dyrektywą unijną do 2032 roku 
 
p. Frania 
Odczytał projekt uchwały 
 
Projekt został poddany pod głosowanie 
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Uchwała nr 20/IV/2011 w sprawie zatwierdzenia regul aminu udzielania osobom 
fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów us uwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawieraj ących azbest na terenie gminy Konopiska 
została podj ęta jednogło śnie 
 
Do pkt.14 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania – przedstawiła p. Magdalena Badora – Kierownik 
GOPS 
 
p. Kołodziejczyk 
Odczytał projekt uchwały 
 
Wobec braku pytań projekt został poddany po głosowanie 
 
Uchwała nr 21/IV/2011 w sprawie  trybu i sposobu po woływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach  oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania podj ęta jednogło śnie 
 

Do pkt.15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 r 

p. Misiak – skarbnik gminy 

Zapoznała radnych z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej : 

- do projektu budŜetu na 2011 przedstawionego przez Wójta Gminy 

- do projektu uchwały budŜetowej na 2011 

- do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 
2011-2024 

Dokonała wprowadzenia do tematu, poniewaŜ projekt budŜetu był omawiany 
dwukrotnie na komisjach rady. 

 

p. Górniak 

1) budujemy aby zaistnieć, nie mając sprecyzowanych celów, jak w przypadku 
rewitalizacji centrum Konopisk 

2) jakie będą konsekwencje nie wybudowania mieszkań socjalnych 

3) budowa hali sportowej i obiektów sportowych, a brak 30 tys. zł na boisko 
w Rększowicach 

4) świetlica w Rększowicach świeci pustkami 

5) droga Rększowice – Hutki w bardzo złym stanie 
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p. Kuśmierska 

Prosiła o omówienie wskaźników WPF 

p. Misiak 

Omówiła projekt uchwały 

 

p. Badora – radny powiatowy 

Środki w powiecie nie są rozdzielane symetrycznie na gminy, sprawiedliwie wg ilości 
mieszkańców. Jestem przeciwny rozwiązaniom forsowanym w poprzedniej kadencji. 
Interes powiatu jest na pierwszym miejscu. 

Państwo zostaliście wybrani z poszczególnych wsi, ale reprezentujecie gminę. Nie 
brane jest pod uwagę co mówi mniejszość. Jako reprezentanci gminy Konopiska 
winniście zastosować algorytm podziału środków. 

Liczę, Ŝe w przyszłych budŜetach będzie sprawiedliwy podział. 

Chcę abyśmy nie rozmawiali ogólnie, ale zagadnieniami. 

 

p. Skoczylas 

Jaki algorytm, co wziąć pod uwagę, czy kanalizacja nie jest waŜna, szkoła itd. Nie da 
się rozłoŜyć równo. 

 

p. Socha 

12 mln na halę – to kosztorys inwestorski, po przetargu 7 200 000 zł 

Obiekty w duŜej mierze ze środków z zewnątrz. Hala sportowa dla wszystkich 
uczniów. Funduszem sołeckim decyduje wieś. 

 

p. Kuśmierska 

Jak będzie wyglądać realizacja budowy mieszkań socjalnych? 

 

p. Chudzik 

Chcemy w powiecie zastosować algorytm na remonty dróg powiatowych. 

Zwrócił się z prośba o wyjaśnienie Muzeum Tradycji Weselnej – uwaŜa, Ŝe jest to 
inwestycja niekorzystna dla gminy. Aktualnie obiekty sportowe będą miały koszty 
stałe i to będzie obciąŜać budŜet. 
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p. Górniak 

Zaproponował wniosek aby uchwalić budŜet z wykreśleniem rewitalizacji 

p. Misiak 

Nie jest moŜliwe wykreślenie 1 pozycji. 

 

p. Jarosz-Wawrzyńczak – Z-ca Wójta 

W tegorocznym budŜecie zapisano 100 tys. zł na rewitalizację, 19 listopada 2010 
został złoŜony wniosek – nie wiemy czy otrzymamy środki. Muzeum Tradycji 
Weselnej – nazwa, która funkcjonuje od 4 lat, chodzi o rekonstrukcje „dworku” , ale to 
chodzi o II etap rewitalizacji. Nie mamy GOK-u, na hali obecnie nie ma dobrych 
warunków do ćwiczenia, jest wiele grup. 

 

p. Staroniek 

Przedstawił zakres II etapu rewitalizacji: 

- remont budynku ul. Sportowa 3 

- odbudowa Dworku ( z przeznaczeniem na pracownie kultury) 

- obecna piekarnia – odremontowana – z przeznaczeniem dla  

niepełnosprawnych 

- budowa muszli koncertowej (scena letnia) 

- zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych kostki granitowej 

- place, mała architektura 

- odbudowa parkingu między Urzędem, a Kościołem 

 

p. Kościelniak 

Muszla koncertowa w centrum Konopisk, a jest infrastruktura poza konopiskami. 

 

p. Górniak 

Odtworzenie „dworku” – co na to konserwator zabytków 

 

p. Socha 

Gminy Konopiska i Poczesna złoŜyły wnioski rewitalizacyjne, wiele gmin skorzystało. 
Zobaczymy, czy nasz wniosek zostanie uwzględniony. Gmina płaci 15 %.Liczymy na 
2,5 mln zł dotacji, Muszą być obiekty kubaturowe. Ten projekt określa równieŜ 
poszerzenie bazy parkingowej. Jest prośba o przegłosowanie tego projektu 
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p. Misiak 

MoŜe zdarzyć się tak, Ŝe wykreślenie spowoduje decyzje odmowne, będzie to 
argument o nie przyznanie środków. 

p. Chudzik 

Nie jestem przekonany o pomyśle. Nie zgadzam się, Ŝe kultura nie ma obiektów na 
zajęcia. Na Orliku są pomieszczenia, jest remiza w Konopiskach. Piekarnia obecnie 
przynosi dochody w postaci dzierŜawy i podatków. Nowy obiekt stałe koszty. Chodzi 
o wykorzystanie istniejących obiektów. 

 

p. Kościelniak 

JeŜeli jest złoŜony wniosek, a gmina dopłaca 15 % to uwaŜam, aby nie rezygnować. 
Jestem za pozostawieniem rewitalizacji. 

 

p. Walentek 

Pomieszczenia na Orliku są dla Klubu LOT 

 

p. Kuśmierska 

Obiekt dla sportowców tych korzystających boisk. 

p. Walentek 

Czy LOT nie będzie miał lokalu na Pająku 

 

p. Jarosz-Wawrzyńczak 

Na Orliku obecnie jest realizowany projekt systemowy i z tego utrzymywany jest 
obiekt. Obiekt wykorzystywany jest równieŜ przez inne organizacje pozarządowe. 

 

p. Skoczylas 

Chcę wiedzieć po co odbudowa „dworku” 

 

p. Janik 

Pierwsza głupota o rozebraniu „dworku”, a druga, Ŝe nie chcemy go odbudować. 

 

p. Kowalik – mieszkaniec Konopisk 

Konopiska stolicą Gminy, jest potrzebna rewitalizacja, aby centrum wsi wyglądało 
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estetycznie. 

 

p. Frania 

Odczytał projekt uchwały  

Projekt został poddany pod głosowanie 

 

Uchwała nr 22/IV/2011 w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2011 podj ęta 
większością głosów (11 za, 3 przeciw, 1 wstrzymuj ący) 

 

Do pkt.16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2011-2024 

p. Misiak omówiła projekt przedsięwzięć. 

 

Wobec braku pytań p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 

Projekt został poddany pod głosowanie 

 

Uchwała nr 23/IV/2011 podj ęta większością głosów (11 za, 1 przeciw, 3 
wstrzymuj ących) 

 

Do pkt.17. Odpowiedzi na interpelacje udzielili p. Socha Wójt Gminy, p. Skoczylas – 
dyrektor GZOKSTiP, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy i radca prawny Urzędu 

- zabezpieczenie dotacji na halę sportową w Konopiskach – hala finansowana jest 
z obligacji komunalnych, ponadto oczekujemy dotacji z woj. śląskiego 
- Co z mostem na Wąsoszu -  
- Dziury w drodze wojewódzkiej – kiedy będą naprawione - zgłosimy do PZD 
- Kto odpowiada za odwodnienie drogi 908 – Zarząd Dróg Wojewódzkich 
- czy jest moŜliwość sprawdzenia do kogo naleŜy działka, na której znajduje się 
źródełko – prawdopodobnie u p. Pyrkosz, ale to sprawdzimy 
- Kto dokonuje regulacji koryta rzeki w Rększowicach – Spółki Wodne dokonują 
regulacji 
- Na jakim etapie jest realizacja II linii zabudowy w Łaźcu – wysłane pismo o wnioski 
do planu 
- Co z radarem w Konopiskach (niebezpieczny zakręt k/ p. Filipka) – pismo 
z podpisami złoŜone 
- brak zawiadomień o sesji w sołectwach, co jest  niezgodne ze Statutem  
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- BIP – zasady jego prowadzenia ustalałam z radnymi, jesteśmy w projekcie 
„Przejrzysty BIP” organizowany przez MSWiA, na bieŜąco będą wprowadzane 
zmiany. 
Informacja o sesji do sołectw została przekazana przez pracowników Urzędu Gminy. 
- wydzierŜawienie gruntu od nadleśnictwa pod rondo w Hutkach – grunty leśne są 
bardzo drogie i wymagają wylesienia, bardzo długa procedura 
- prośba o naprawę drogi na odcinku do ronda „30” – (zniszczona droga przez cięŜki 
sprzęt wykorzystany do budowy autostrady) – postaramy się naprawić i postawić 
znaki 
- Dlaczego koszt dziecka w przedszkolu, który ponosi rodzi wzrósł? – Nie moŜe być 
pobierane czesne, 5 godzin musi być bez opłat, pozostałe godziny za zajęcia 
dodatkowe. Przedszkole to zadanie własne gminy, radni poprzedniej kadencji chcieli 
aby zminimalizować koszty, Dla przykładu podam, Ŝe w gminach Koszęcin czesne 
wynosi – 40 zł, Blachowni – 40 zł, Kochanowicach – 40 zł, Poczesnej – 50 zł 
U nas czesne było najniŜsze, a rodzice za dodatkowe zajęcia płacili odrębnie a teraz 
wszystko w ramach oferty edukacyjnej. 9 godzin czynne przedszkole koszt 90 – zł 
w tym wszystkie dodatkowe zajęcia. 
Projekty unijne wydłuŜają pracę przedszkola o 2 godziny. 
 
p. Kościelniak 
JeŜeli dziecko chodzi do przedszkola na 5 godzin, to czy moŜe być przyprowadzane 
na dodatkowe 2 godziny bez opłaty. 
 
p. Skoczylas 
JeŜeli chodzi o 8 godzinny pobyt ucznia w szkole a higienę, muszę temat rozeznać, 
bo o tym decyduje dyrektor placówki. 
 
- Jak wygląd ściągalność podatków od firm – informację o podatkach otrzymają 
państwo w sprawozdaniach budŜetowych, ponadto jest na BIP. Poinformuję, 
Ŝe w 2002 r. zaległości wynosiły około 1 mln zł obecnie łącznie 200 tyś. zł. Nie ma 
moŜliwości ściągnięcia do zera. Sprawy podatkowe reguluje ordynacja podatkowa. 
 
- Dlaczego do realizacji programów unijnych zatrudniane są osoby spoza gminy – 
obecnie gmina realizuje jeden projekt „Otwarta dłoń” i tam są zatrudnione 2 osoby 
spoza gminy, bo to zaleŜy od kwalifikacji 
 
- Prośba o ŜuŜel na drogę gminną – na roboczo do załatwienia 
- Prośba o naprawienie znaku z nazwą „Walaszczyki” – na roboczo do załatwienia 
- RozwaŜyć moŜliwość, aby w ośrodku zdrowia w rehabilitacji mieszkańcy gminy byli 
załatwiani w pierwszej kolejności – wiemy, jaka jest sytuacja w Blachowni w Szpitalu 
i to obciąŜa Konopiska, ale myślę, Ŝe w nowej hali sportowej są pomieszczenia pod 
rehabilitację i to winno rozładować sytuację. 
- Prośba o postawienie znaku ograniczającego tonaŜ na moście w II Wąsoszu – na 
roboczo 
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- Prośba o 3 lampy oświetlenia ulicznego na ul. Przejazdowej – rozeznamy 
w zakładzie energetycznym 
- Prośba ŜuŜel na część ul. Gościnnej, która nie ma asfaltu – na roboczo 
z bieŜącego utrzymania 
- Dziury na drodze od Nierady do Hutek – po wykonaniu kanalizacji, temat podniosę 
na radzie budowy 
- Na ul. Klonowej brak pobocza, czy jest szansa na chodnik – jak będą środki to 
będziemy realizować chodnik. 
- Na ul. Przejazdowej od ul. Leśnej zaniŜone pobocze. Prośba o podsypanie – 
zainteresujemy ZDW 
- Prośba o dowiezienie ŜuŜla na  odcinek od ul. Pięknej  do Zielonej – dowieziemy  
- Wykonanie rowów przy ul. Granicznej – rozeznamy temat kosztów 
- Dlaczego protokoły z sesji nie są na stronie – będą zamieszczane 
- Most w Leśnikach k/Kędzi kiedy będzie robiony – zainteresujemy ZDW 
- Co z droga Rększowice – Hutki – po kanalizacji 
- w temacie oświaty – nie ma Ŝadnych zmian 
 
Do pkt. 18 w sprawach róŜnych 
p. Rodak – radca prawny na wniosek Koalicyjnego Klubu w sprawie głosowania 
jasnego imiennego 
Podstawą jest ustawa o dostępnie do informacji. Problem głosowania rozstrzyga 
ustawa o samorządzie i Statut Gminy. Nasz statut jest zgodny z ustawą. 
Wniosek Klubu moŜna rozumieć jako inicjatywę do projektu zmian w Statucie Gminy. 
Głosowanie imienne i jawne to nie jest znak równości. 
 
p. Janik 
Są orzeczenia sądów z Warszawy i Opola, jest w wielu statutach i działa z dobrym 
skutkiem. Chodzi o imienny zapis w protokole. 
p. Ankowska-Lis – sekretarz Gminy 
Materiały, które Pan Janik dołączył do wniosku są wzięte z internetu. 
MoŜemy głosować imiennie tylko wtedy, jeŜeli prawo tak stanowi. 
 
p. Socha 
Zapoznał radnych z terminami zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów rad 
sołeckich 
 
p. Frania odczytał pismo p. Kalupy w sprawie przydziału mieszkania. 
 
p. Poleszczuk 
Pismo zostanie przekazane Wójtowi do załatwienia wg kompetencji 
 
p. Kościelniak 
Czy mój sposób głosowania moŜe być odnotowany w protokole. 
 



Protokół IV sesji Rady Gminy Konopiska 08.02.2011 r. 
 

15 
 

p. Rodak 
Jest określona procedura głosowania na sesjach. 
 
Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady IV sesji. 
 
Protokołowała 
G.Golanowska 


