
Protokół nr 13/2011 
z XIII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 24 października  2011r. 
 
Sesję otworzył i prowadził p. Marcin Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził, 
że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, p. Skarbnik, p. Sekretarz, dyrektor 
GAO,  pracowników Urzędu Gminy  i sołtysów . 
 
Do pkt.2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XII sesji był wyłożony w Biurze 
Rady Gminy. Spytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu. Uwag nie wniesiono. 
Rada przyjęła protokół z XII Sesji Rady Gminy jednogłośnie. 
 
Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad: 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 
1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. 
2) Przyjęcie protokołu z XII sesji. 
3) Ustalenie porządku obrad. 
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
6) Interpelacje radnych i gości. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.    
8) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2011 – 2024. 
10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska. 
13) Odpowiedzi na interpelacje. 
14) Sprawy różne. 
15) Zakończenie obrad. 
 
P. Frania – radny –  
zaproponował aby zrobić przerwę na koncert osób niepełnosprawnych w Kościele 
parafialnym w Konopiskach 
Radni wyrazili zgodę. 
  
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. 



Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował następujących radnych: 
p. Roberta Kołodziejczyka i Antoniego Franię. 
Radni wyrazili zgodę. 
Rada jednogłośnie powołała komisję uchwał i wniosków. 
 
Do pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał 
 
Sprawozdanie przedstawił p. Socha – wójt gminy (w załączeniu) 
 
Do pkt. 6 Interpelacje. 
 
p. Jędryka – radny 
- zapytał, czy coś wiadomo w/s naprawy mostu w Wąsoszu 
 
P Kowalik – pracownik Urzędu Gminy 
- poinformował, że złożone zostały wnioski do budżetu Powiatu przez urząd i radnych 
powiatowych 
 
p. Górniak – radny 
-  podziękował za uporządkowanie terenu parkingu przy kościele w Rększowicach 
- poprosił o wyrównanie wyjazdu z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką 
koło remizy OSP 
 
p. Polak – radny 
- poprosił o wyrównanie pobocza przy ul. Klonowej 
 
p. Kościelniak – radna 
- poprosiła o zajęcie się sprawą przebiegu linii wysokiego napięcia nad boiskiem przy 
ul. Spacerowej 
- poprosiła o naprawę drogi wojewódzkiej przy ul. Częstochowskiej między posesjami 
123 - 131 
 
p. Kołodziejczyk – radny 
-  poprosił o naprawę drogi wojewódzkiej między Aleksandrią a Blachownią 
 
p. Janik – radny 
- poprosił o zlikwidowanie zastoisk wody przy przystanku w m. Wygoda, koło 
„Wygodzianki” 
 
p. Lubańska – radna 
- poprosiła o zasypanie dziury przy przystanku , koło kościoła w Rększowicach 
- poprosiła o wydłużenie godzin pracy świetlicy w Hutkach i o otwarcie kawiarenki 
internetowej 



p. Jarosz – sołtys 
- poprosił o naprawę przewróconego znaku z numerami posesji w m. Wąsosz 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy – ogłosił przerwę w obradach na czas organizacji 
koncertu. 
  
 
Do pkt. 7 Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.    
 
Projekt uchwały omówiony na Komisjach. 
p. Kuśmierska – radna 
- zapytała dlaczego na projekt budowy boiska w Rększowicach  uruchamia się rezerwę 
budżetową 
 
p. Misiak – to jest moja propozycja, radni nie muszą się do tego przychylać 
 
p. Gasiak – radna 
- zapytała co w takim razie z projektem na boisko w Łaźcu, projekt był wykonany i 
zapłacony 
 
p. Socha – Wójt Gminy 
- projekt jest ważny przez okres 2 lat, będziemy o nim pamiętać 
  
p. Frania odczytał projekt uchwały 
 
Uchwała nr 83/XIII/2011 w sprawie  zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 
lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Do pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
 
Projekt uchwały omówiony na komisjach. 
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
 
Uchwała nr 84/XIII/2011 w sprawie  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011 
rok podj ęta jednogłośnie. 
 
Do pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2011 – 2024.  
 
Projekt uchwały omówiony na Komisjach. 
p. Frania odczytał projekt uchwały 
 



Uchwała nr 85/XIII/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2011 – 2024 podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt. 10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.  
 
Projekt uchwały omówiony na komisjach. 
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
 
Uchwała nr 86/XIII/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji 
drogowych podjęta jednogłośnie.  
 
Do pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników na kadencję w latach 2012 
– 2015. 
 
Projekt uchwały omówiony na Komisjach. 
 
p. Świtek – radna, przewodnicząca zespołu opiniującego 
- przedstawiła protokół z posiedzeń komisji oraz wraz z p. Gorzelak przedstawiły 
sylwetki i opinię na temat kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu 
Rejonowego 
 
p. Ankowska – Lis – Sekretarz Gminy 
- odczytała Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na 
kadencję od 2012r. – 2015r.  
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania. 
 
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano: 
p. Elżbietę Kościelniak, p. Agnieszkę Gasiak i p. Henryka Polaka 
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
 
Rada jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania ławnikami zostali: 
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – p. Alicja Żurek 
- do Sądu Rejonowego w Częstochowie – p. Halina Rakus 
Protokół komisji skrutacyjnej odczytała p. Kościelniak – w załączeniu. 
 
p. Frania odczytał projekt uchwały 
 
Uchwała nr 87/XIII/2011 w sprawie  wyboru ławników na kadencję w latach 2012 
– 2015 podjęta jednogłośnie. 
 
 



Do pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Konopiska. 
 
Projekt uchwały omówiony na Komisjach. 
p. Kołodziejczy odczytał projekt uchwały 
 
Uchwała nr 88/XIII/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Konopiska podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt. 13 Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p. Socha – Wójt Gminy 
- wyrównanie wyjazdu z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką koło remizy 
OSP – będzie wykonane w najbliższym czasie 
- wyrównanie pobocza przy ul. Klonowej – zgłosimy do ZDW w Katowicach 
- sprawa przebiegu linii wysokiego napięcia nad boiskiem przy ul. Spacerowej – 
zgłoszona do Zakładu Energetycznego, czekamy na realizację 
- naprawa drogi wojewódzkiej przy ul. Częstochowskiej między posesjami 123 – 131- 
zgłoszono już naprawę do ZDW 
- naprawa drogi wojewódzkiej między Aleksandrią a Blachownią – wystąpimy z 
pismem do ZDW 
- zlikwidowanie zastoisk wody przy przystanku w m. Wygoda, koło „Wygodzianki” – 
zgłosimy do ZDW 
- zasypanie dziury przy przystanku , koło kościoła w Rększowicach – był sprawdzić p. 
Kowalik, nie ma żadnej dziury, prawdopodobnie już zasypana 
- wydłużenie godzin pracy świetlicy w Hutkach i o otwarcie kawiarenki internetowej- 
prawdopodobnie będzie taka możliwość w niedługim czasie, zmienia się ustawa dot. 
zatrudniania bibliotekarzy i logopedów i może w tedy będzie taka możliwość 
- naprawa przewróconego znaku z numerami posesji w m. Wąsosz – będzie 
naprawiony 
 
Do pkt. 14 Sprawy różne. 
 
p. Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy 
- odczytał pismo p. Blachnickiej, Czyż i Kościelniak w/s wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa dot. uchwały o nieudzieleniu bonifikaty – pismo w załączeniu 
 
p. Ankowska – Lis – Sekretarz Gminy 
- wyjaśniła sprawę pisma oraz poinformowała, że odpowiedź Rady musi być w formie 
uchwały w ciągu 60 dni 
 
p. Poleszczuk – Przewodniczący RG 
- odczytał pismo Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta P. Waldemara Strach w/s 
dzierżawy lub zakupu gminnego wysypiska – pismo do wiadomości – w załączeniu 



p. Kościelniak – radna 
- zapytała co z kółkiem teatralnym z projektu 
 
p. Skoczylas – Dyr. GAO 
- poinformowała, iż osoba prowadząca kółko zrezygnowała z pracy, będzie 
przeprowadzony nowy nabór 
 
Do pkt. 15 Zakończenie obrad. 
p. Poleszczuk – przewodniczący RG - zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy. 
 
Na tym sesję zakończono. 
 
 
Protokołowała 
Agnieszka Jarosz 
 
 


