
Protokół nr 16/2011 
z XVI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2011r. 
 
Sesję otworzył i poprowadził p. Marcin Poleszczuk - Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (w załączniku) stwierdził, że sesja 
jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, 
p.D.Skoczylas, Radnych Powiatowych, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz 
przybyłych mieszkańców gminy. 
 
Do pkt. 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy 
 
Protokół z XV sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Do pkt. 3. Ustalenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy. 
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. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego„Rększowice II” 
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kopalnia- ul. Kwiatowa” 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska- Wschód”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Górka”  
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rększowice-Góry” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Kowale” 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Piła” 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-ul. Dolna” 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Tereny przemysłowe” 
17. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2011r. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2012-2024 



20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2012r. 
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych 
na 2012 rok. 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 
dla radnych Gminy Konopiska. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży, ceny za ogłoszenia i reklamy 
zamieszczane w biuletynie PASMA. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniom prowadzenia szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska. 
25. Odpowiedzi na interpelacje. 
26. Sprawy różne.     
27. Zakończenie obrad. 
 
p.M.Gorzelak 
Wystąpiła z wnioskiem o usunięcie z obrad sesji ostatniego punktu nr 24. Podjęcie uchwały w 
sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniom prowadzenia szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Konopiska. 
 
p.S.Górniak 
Wystąpił z wnioskiem o przesunięcie punktu nr 24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
przekazania stowarzyszeniom prowadzenia szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Konopiska, na pozycję nr 7. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p.M.Gorzelak 
Większością głosów (za- 5 osób, przeciw- 7 osób, 3 osoby się wstrzymały) wniosek został 
odrzucony. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p.S.Górniak 
Większością głosów (za- 12 osób, 3 osoby wstrzymały się) wniosek został przyjęty. 
 
p.A.Janika 
Odczytał wniosek dotyczący zmiany nazwy punktu porządku obrad sesji w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska, w ten sposób, że chodzi o 
zmniejszenie wysokości. 
 
p.W.Rodak 
Udzieliła odpowiedzi, państwo dostali projekt uchwały, zmiany- wnioski są rozpatrywane 
wtedy, gdy ten punkt jest omawiany, i wtedy proszę zgłaszać te uwagi. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. 
Większością głosów (za- 14 osób, 1 osoba wstrzymała się) wniosek został przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy. 
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. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniom prowadzenia szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego„Rększowice II” 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kopalnia- ul.Kwiatowa” 
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska- Wschód”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Górka”  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rększowice-Góry” 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Kowale” 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Piła” 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-ul. Dolna” 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Tereny przemysłowe” 
18. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2011r. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2012-2024 
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2012r. 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych 
na 2012 rok. 
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 
dla radnych Gminy Konopiska. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży, ceny za ogłoszenia i reklamy 
zamieszczane w biuletynie PASMA. 
25. Odpowiedzi na interpelacje. 
26. Sprawy różne.  
27. Zakończenie obrad 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 
 
Do pkt. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Robert Kołodziejczyk i 
p. Antoni Frania. 
 
Do pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku) 
 
 



p.R.Skoczylas 
Zapytał, jaki lokal został sprzedany? 
 
p.A.Ankowska 
Udzieliła odpowiedzi: lokal w Konopiskach na ul. Przemysłowej 1. 
 
Do pkt. 6. Interpelacje radnych. 
 
p.S.Górniak 
Poruszył temat, jak daleko są posunięte prace włączenia drogi Rększowice Ługi do drogi 
wojewódzkiej?  
 
p.J.Parkitny 
Sołtys zwrócił uwagę, że sezon grzewczy się zaczął i kiedy auta nawiozą żużel? 
 
p.H.Ernt 
Poruszył temat, co z Ośrodkiem Zdrowia w Hutkach? 
 
p.J.Fornalik 
Zwrócił uwagę, że na zakręcie w Jamkach trzeba wyspać (wyrównać) asfalt na poboczu drogi. 
Były tam już dwa wypadki, z tego powodu. 
 
p.O.Szczepańska 
Zwróciła uwagę, że na ul. Klonowej asfalt jest bardzo wysoko a pobocze nisko, tam też może 
dojść do wypadku. 
 
 
Do pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniom prowadzenia 
szkół, dla których organem prowadzących jest Gmina Konopiska. 
 
p.Z.Kuśmierska 
Zaproponowała, aby ponownie zastanowić się nad tą sprawą, gdyż wpłynęło do nas 
stanowisko Związków Zawodowych, zrobiliśmy wywiad i to nie wygląda tak ładnie jak na 
komisjach było przedstawiane. 
 
p.S.Górniak 
Poprosił Pana Wójta o przedstawienie skutków, jakie przyczyniły się do wprowadzenia tej 
uchwały. 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Udzieliła odpowiedzi: projekt uchwały, który jest dziś poruszany, jeśli radni podejmą uchwałę 
upoważnia to Wójta, GAO, do dalszych procedur z dniem 30.12.2011 min. spotkań z 
rodzicami. Informuje jako organ prowadzący, że szkoła będzie przekazana stowarzyszeniu, 
uzyskuje opinie Kuratorium, opinie ZNP. Rodzice otrzymują pisemna informacje o 
przekazaniu szkoły stowarzyszeniom, bądź też na spotkaniu.  
Musi zostać podjęta uchwała o przekazaniu szkoły stowarzyszeniom, na jakich zasadach 
samorząd przekazuje szkoły, jakie są warunki pracy i płacy itp,.Gdy będziemy mieli wszystko 
ustalone wówczas możemy przekazać szkoły. Dzisiejsza uchwała jest uchwałą zamiarową. 
 
 



p.Joanna Tekiela  
Zwróciła uwagę na fakt, że wszystko spoczywa w waszych rękach. Zapytała czy państwo 
widzieli przeciętna ofertę stowarzyszenia? Przez pierwsze dwa lata to będzie się dobrze 
prowadziło, a później? Nie chcemy, aby nauczyciele zasilili bezrobotnych. Prosimy o trochę 
czasu. 
 
p. Barbara Jabłoński -prezes ZNP 
Zwróciła uwagę o zwyczaju zapraszania ZNP na sesje, jak są poruszane sprawy oświaty, 
poinformowała, że w ostatniej chwili dowiedzieli się na zebraniach. Złożyła pismo i 
poprosiła, aby to zostało odczytane. 
 
p.R.Kołodziejczyk 
Odczytał pismo złożone, przez p.Barbarę Jabłońską 
 
p.S.Górniak 
Poruszył sprawę, że Rada dostała informację o przeprowadzeniu oszczędności. Poprosił o 
udzielenie odpowiedzi, jaka sytuacja jest w budżecie? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Odpowiedziała, że co roku Wójt przedstawia sytuacje Radzie Gminy. Dużo osób 
uczestniczyło wiosną w komisjach i sesjach, gdy chcieliśmy wprowadzić zmiany 
oszczędnościowe, dlatego szukaliśmy możliwości rozwiązań, jakie wprowadzić oszczędności. 
I. Wersja trzy szkoły wiodące- filie. II. Wersja z przewożeniem dzieci. Dyskutowaliśmy z 
dyrektorami nad rozwiązaniem, jedynie na Korzonku pojawiło się pytanie o stowarzyszenia. 
 
p.Anna Szamanek- Janus 
Zaprzeczyła, stwierdziła, że to jest nie prawda. 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Poruszyła temat, że podczas którejś z komisji wywiązała się rozmowa o stowarzyszeniach. Ze 
strony rodziców dzieci był opór, co do przewożenia. Dostała wyliczenie stowarzyszeń.  
Podstawowym postulatem było to by dziecko zostało w szkole. Według mnie jest to jedyna 
forma, aby wszystkie szkoły utrzymać. 
 
p.Kozak 
Zaprotestowała, my się nie zgadzamy na stowarzyszenia. Jeżeli radni omawiają to są to 
stowarzyszenia gminne. Zapytała p.M.Jarosz- Wawrzyńczak skąd pani dostała takie 
wyliczenia? 
 
p.D.Skoczylas 
Odpowiedziała, że na komisji było to przedstawiane: wysokość dodatku motywacyjnego -8% 
a drugi wariant to 14%.  
 
p.E.Kościelniak 
Poprosiła o odczytanie protokołu z komisji z dnia 16.12.2011. 
Protokół nie został odczytany, ponieważ nie jest podpisany przez przewodniczących komisji. 
 
p.Mieczysław Chudzik 
Nawiązał, że był kiedyś Wójtem, uważam, że to rozwiązanie stowarzyszenia nie jest dobre. 
Jesteśmy gminą bogatą. Dzięki Wójtowi- Jerzemu Socha zostało dużo zrobione, ale tworzenie 



stowarzyszeń nie jest dobrym pomysłem. Jak te stowarzyszenia są takie dobre to, czemu jest 
ich tak mało? Rozmawiał w Przyrowie z nauczycielami 10 miesięcy pracują, a 2 miesiące idą 
na Kuroniówkę. W I szkole jest 39 dzieci, a w II szkole 50 dzieci. Nie możemy zrobić dwóch 
kategorii nauczycieli. Nie po to maja skończone po 2, 3 fakultety. Jeden będzie zarabiał 
100%, a drugi 60%. Walczymy z karta nauczyciela, przetrwała 20 lat. Będziemy mieć 
dobrych nauczycieli jak będziemy dobrze płacić. W Rybnej przyjmuje się nauczycieli na staż 
itp., jest tam najgorszy wynik, jeśli chodzi o stowarzyszenia. Jest dużo kłamstwa, proszę nie 
kłamać. Nie jestem tu radnym, ale rozmawiałem w Herbach z Wójtem i nie chce 
stowarzyszeń, to samo jest w Kamienicy Polskiej, nie chcą stowarzyszeń. Radni powinni się 
zastanowić, bo decyzja jest bardzo trudna. Jak podejmą, tak zostaną zapamiętani. W samym 
Urzędzie można zaoszczędzić lub gdzie indziej. 
 
Mieszkańcy 
Poinformowali, że taczki czekają!. 
 
p.Grażyna Chołdus- Warmus 
Zwróciła uwagę, że jest tu zaproszona przez nauczycieli z terenu Gminy Konopiska. Jak 
państwo podejmą tą decyzję to liczy się ekonomia, pieniądze. Zaapelowałaby patrzeć na 
Oświatę jako na inwestycję. Koszty Oświaty są najważniejszym zadaniem własnym Gminy. 
 
p.J.Socha 
Zapytał: a nie Państwa? 
 
Mieszkancy 
Zapytali, Czy gmina nie jest państwowa? 
 
p.J.Socha 
Udzielił odpowiedzi: nie. 
 
p.Grażyna Chołdus- Warmus 
Poruszyła temat, że przekazanie stowarzyszeniu szkół, nie zwalnia Gminy z utrzymania. 
Zapytała, na czym ma polegać oszczędność? To stowarzyszenie będzie robić żeby cos z tego 
mieć. Jedyna oszczędność to odebrać nauczycielom. Rozmawiając o karcie mówimy o 
rekonstrukcji. Może po tylu latach nędzy nauczyciele będą dobrze zarabiać. Zwróciła uwagę 
na skutki społeczne, nauczyciele będą chcieli dodatek mieszkaniowy itd.., Zapytała, co mamy 
zrobić z ta wiedzą? Przekwalifikować się? Oszczędność będzie dla stowarzyszeń na 
nauczycielach. To pensum dydaktyczne będzie ich różniło. Gmina straci kontrolę, to 
stowarzyszenie będzie nadzorowało, a nie Gmina. 
Każdy sobie rzepkę skrobie. W żaden sposób Gmina nie będzie kontrolowała, a budynki 
będzie musiała utrzymywać i inwestować w nie. Zaapelowała do Radnych, szukajcie 
oszczędności, ale nie stowarzyszenie. Zapytała, jakim stowarzyszeniom przekażemy jak ich 
nie ma? Chcemy przekazać stowarzyszeniom, których nie znamy? W jakich warunkach będą 
żyć nauczyciele? Będą lepsi i gorsi? 
 
p.Z.Kuśmierska 
Zapytała, czy mimo to utrzymanie budynków będzie na koszt gminy? 
 
Głos z sali: 
Tak. 
 



 
p.Jacek Badora 
Zaproponował, aby zaobserwować, czego tu brakuje? Brak przygotowania i wiedzy! Nie 
jesteśmy w stanie podpisać się pod stowarzyszeniami, jak nie wiadomo, kto będzie je 
prowadził. Jak możemy być za stowarzyszeniami? Musimy mieć argumenty, które nas 
przekonają. Poprosił o czas na wyjaśnienie. Jak przedstawiłem nauczycielom to się 
roześmiali. W Hutkach i Rększowicach nie było spotkań z dyrektorami, nie organizowali, bo 
nie wiedzieli. Poinformował, że nie chcemy dzielić nauczyciel na lepszych i gorszych, 
Konstytucja RP na to nie pozwala. Każdy wie, że lepiej mieć „matołów" i za nos ich 
prowadzić. Nikt się nie boi dyskusji, trzeba usiąść porozmawiać jak ma wyglądać statut, 
budynki, wynagrodzenie nauczycieli itd.  
 
p.Grażyna Chołdus- Warmus 
Poinformowała, że Państwo przekazują szkoły, nauczycieli, ale dzieci będą chciały chodzić 
do szkoły Publicznej i trzeba będzie pokryć koszty dojazdu. Sześciomiesięczną odprawę będą 
musieli otrzymać nauczycieli, to jest ½ roku utrzymania ich.  
 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Zwróciła uwagę, że my nad tym nie pracujemy od wczoraj. To, że pan Badora zainteresował 
się wczoraj po naszym telefonie to nie nasza wina. Na koszty oświaty wiele czynników się 
składa. Po wspólnych konsultacjach 3 opcje były brane pod uwagę, przy czym rodzice byli za 
stowarzyszeniami. 
 
p.Jacek Badora 
Poruszył temat, że jak rozlejemy mleko, to nie będziemy mieć czasu. Gdzie jest wasza dobra 
wola? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Zwróciła uwagę, wczoraj na rozmowie o godzinie 14;00 był pan cytuje;” dwoma rękami za 
stowarzyszeniami”. 
 
p.S.Górniak 
Poruszył temat, padły tu słowa, że nauczyciele pracujący w stowarzyszeniach nie mają 
płacone. Ja z p.A.Gasiak pojechaliśmy do szkoły, do p. dyrektor Matuszewskiej i p.Szop to 
jest nie prawda, że za wakacje nie mają płacone. Gmina przekazuje dotacje z pewnej puli 
subwencji miesięcznie dla nauczycieli. Chodziły plotki, że rodzice sami sprzątają. Szkoła 
zatrudnia sprzątaczki i konserwatora. Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia są 
nadzorowane przez GAO i Kuratorium. 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Poinformowała, że z ust radnych padło, że nauczyciele maja płacone za 10 miesięcy a na 2 
miesiące idą do Urzędu Pracy. Wytłumaczyła, przekazano pewna kwotę, która nauczyciele 
pobierają przez 10 albo 12 miesięcy, to był wybór nauczycieli albo przez 10 miesięcy biorą 
wyższą kwotę, a przez 2 miesiące nie dostają i tak jest w Woli Mokrzeskiej, albo przez 12 
miesięcy dostają niższą kwotę i tak jest w Zalesicach. 
 
p.Grażyna Chołdus- Warmus 
Zwróciła uwagę, że nie można tej wypowiedzi porównywać na jednostkowych przypadkach. 
Albo nauczyciel przyjmie zaproponowane mu warunki przez stowarzyszenie, albo nie. 



Obowiązuje stawka na umowie pracowniczej, są to oszczędności administracyjne, bo 
księgowość nie musi się tym zajmować przez dwa miesiące. Umowa na zasadach kontraktu. 
Zapytała, co z naszymi awansami? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Zwróciła uwagę, że była w Kuratorium i w Nadzorze w stowarzyszeniach nauczyciele mogą 
robić awans zawodowy. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, czym ta sytuacja jest dla naszych dzieci? 
 
 
p.E.Kościelniak 
Poinformowała, byłam nauczycielem, pracowałam przez pół roku w stowarzyszeniu i zawsze 
dbałam o dobro dziecka. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, w jakim stowarzyszeniu pani pracowała? 
 
p.E.Kościelniak 
Udzieliła odpowiedzi, będąc na emeryturze pracowałam w Katolickim stowarzyszeniu. 
Były przedstawione 3 warianty, nikt nie myślał o stowarzyszeniu. I wariant to jeden dyrektor, 
II wariant to dowożenie dzieci. Była wojna, bo nie chcemy mieć dzieci dowożonych, jedyna 
opcja to było stowarzyszenie. Wyraziła żal, że nie możemy tego protokołu odczytać. 
Poproszono Radę o przegłosowanie, co nie jest wiążące. Zapytała, o co państwo walczą? 
Jeżeli jest nauczyciel dobry dalej będzie uczył w stowarzyszeniu. 
 
p.Kamil Badora 
Chciałbym przypomnieć p.S.Górniakowi, że został pan wybrany przez ludzi. 
 
 p.S.Górniak 
Odpowiedział, zostałem wybrany przez ogół mieszkańców nie tylko przez nauczycieli. 
Niedawno przyszła do mnie pani, która zarabia 680 zł po opłaceniu biletu zostaje jej 535 zł, 
nie zalega z podatkami, płaci. Ja jak bym miał morale, jak bym zagłosował za waszymi 
dużymi pensjami dla nauczycieli w stowarzyszeniu to nie miał bym szacunku do tych ludzi, 
którzy ledwo wiążą koniec z końcem. To nie znaczy, że nauczyciele zarabiają za dużo, to inni 
zarabiają za mało. Kryzys dopadł nas wszystkich. Za godną prace należy się płaca, gorzej jak 
nie mamy, z czego zapłacić. Rozchodzą się plotki, że to radni wyszli z propozycja 
stowarzyszeń. To Wójt jest władzą wykonawczą, my tylko zatwierdzamy lub nie jego 
rozwiązania w głosowaniu. Rozważamy wszystkie możliwości, jakie są nie chcemy zamykać 
szkół! 
 
p.Mariola Czerwik 
Poinformowała, że nie wytrzymam nerwowo, byłam na komisjach, rodzice nie mogli zabierać 
głosu. Powinno być spotkanie z rodzicami. 
 
p.Z.Kuśmierska 
Zaproponowała, żebyśmy zbliżali się do końca dyskusji. Jest możliwość wielu dyskusji w 
wielu innych miejscach. Ponad 800 tys. zł mamy przeznaczone na GCKIR, p.A.Staroniek był 
poproszony na komisje żeby wyjaśnić, na co jest tyle pieniędzy przeznaczone, odpowiedział, 



że na wyposażenie boisk itp. Można się zastanowić nad innymi oszczędnościami. 
Zapytała w przerwie prezesa LOT-u ile miejscowych piłkarzy gra w naszej reprezentacji?  
Otrzymałam odpowiedź, że na 18 –osób, w tym 6-sób jest naszych. Prosiłabym żebyśmy do 
tematu podeszli poważnie i przegłosowali. 
 
p.A.Janik 
Nawiązał, że łatwo jest mówić z punktu widzenia atakującego. Tak dużo mówi się o sytuacji 
finansowej, że nie jest łatwa. Uratowaliśmy zamykanie szkół. Poprosiłbym o możliwość 
dialogu. Ostatnio wypowiedzi nie tyczyły się dobra dziecka, tylko kasy nauczyciela. Pani Z-
ca Wójta i p.D.Skoczylas przedstawi kwoty oszczędności. 
 
Mieszkańcy  
Poinformowali, że nie chcą, wiemy to. Zapytali, jakie są oszczędności z przekształcenia 
szkoły w stowarzyszenia? 
 
p.D.Skoczylas 
Przedstawiła, że jest to ponad milion złotych oszczędności. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, czy ten koszt to tylko 5 i 6 latki czy 3 i 4 latki też? 
 
p.A.Misiak 
Poinformowała, że połowa subwencji przychodzi. 
 
p.M.Poleszczuk 
Zaprotestował, to jest zaciemnianie informacji. Subwencja na przedszkola nie przychodzi jest 
to zadanie własne Gminy. 
 
Mieszkańcy  
Zapytali, na jakich warunkach będą zatrudniani nauczyciele? To będzie karta nauczyciela? 
 
p.D.Skoczylas 
Odpowiedziała, Karty Nauczyciela nie będzie, będzie to Kodeks Pracy. 
 
Mieszkańcy  
Zapytali, czy jest statut stowarzyszenia? 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, czy wiecie, kto zakłada stowarzyszenie, kto może być członkiem stowarzyszenia? 
 
p.W.Rodak 
Wyjaśniła, że są dwa warianty: 
I wariant -  rodzice, mieszkańcy, państwo sami tworzycie stowarzyszenie. 
II wariant – wykorzystujemy już istniejące stowarzyszenie. Przystąpić do stowarzyszenia 
może każdy. Stowarzyszenie powstaje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Do założenia 
stowarzyszenia potrzebne jest 15 osób, jeśli spadnie poniżej 15 osób to stowarzyszenie 
rozwiązuje się. Nie musi być 15 osób aktywnych, wystarczy żeby były 3 osoby aktywne. 
Celem stowarzyszenia nie musi być tylko prowadzenie działalności oświatowej mogą to być 
też  inne zadania. Jak chcecie utworzyć stowarzyszenie to trzeba niezwłocznie przystąpić do 
jego zawiązania. 



 
Mieszkańcy 
Poinformowali, że nie interesuje nas wzorcowy statut, interesuje nas dobro dzieci! 
 
p.W.Rodak 
Po utworzeniu statutu, stowarzyszenie rejestrowane jest w KRS. Sąd rozpatruje wniosek o 
wpis niezwłocznie nie dłużej niż 3 miesiące. Najważniejsza władzą jest Walne Zgromadzenie, 
organ wykonawczy to Zarząd, odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd zatrudnia 
dyrektorów, dyrektorzy nauczycieli. 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Zwróciła uwagę, że jest możliwość, może być kwota wyższa. Jak radni zadecydują o tym, 
żeby dotacja była wyższa. W momencie, gdy stowarzyszenie nie będzie chciało prowadzić 
szkoły, Gmina ma obowiązek przejąć szkoły i musi je prowadzić, nie można ich zamknąć.  
 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, czy są jakieś konkretne różnice? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Udzieliła odpowiedzi, tak, nie ma karty nauczyciela. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, czy osoby w stowarzyszeniu będą brać pensje? 
 
p.W.Rodak 
Odpowiedziała, istotą stowarzyszeń jest to, że działają społecznie, ale mogą zatrudniać. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, czy my możemy otrzymać takie informacje na piśmie? 
 
p.W.Rodak 
Udzieliła odpowiedzi, to jest ustawa o stowarzyszeniach, można zrobić ksero lub z internetu 
skorzystać. 
 
p.Rafał Starłowicz- Hutki 
Zapytał, dlaczego i jakimi argumentami kierowali się radni?, Jaką mieli wiedzę na temat 
stowarzyszeń?. 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Odpowiedziała, jeśli chodzi o statut ta uchwała rozpoczyna wszystko, po tej uchwale będą 
spotkania z rodzicami itd.  
 
Mieszkańcy 
Zapytali, a jak będziemy chcieli zrezygnować? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Poinformowała, że najbliższy czas jest przeznaczony na organizację, opracowanie statutu itp. 
Uchwała intencyjna to nie przekazanie, musi być kolejna. 
 



 
Mieszkańcy 
Zapytali, czemu w nazwie jest przekazanie stowarzyszeniu jednemu a nie kilku? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Nie wiemy czy to będzie jedno czy kilka stowarzyszeń. 
 
Mieszkaniec 
Pytałem radnych, każdego z osobna, jaką mają wiedzę, doświadczenie jak stowarzyszenie 
prowadzić. 
 
p.A.Świtek 
Wracając do wspólnej komisji, obserwuje i nie chce dać się ponieść emocjom. Spośród 3 
wariantów – zatrzymaliśmy się na komisji nad stowarzyszeniami. Nie eleganckie i nie etyczne 
jest wkładanie w usta słów, które nie są prawdą. Zatrzymaliśmy się wraz z radnymi nad 
propozycją stowarzyszeń. Jestem mieszkanka tej gminy, miałam małą ulotkę wyborczą. 
Reprezentuje gminę i chodzi mi o dobro dzieci! Rok temu mówiłam, że oświata nie jest 
instytucja dochodową. Poprosiłam o przedstawienie reszty wariantów, cos wam to mówi? 
Zapytała, jesteście w stanie stwierdzić, jeśli w zarządzie nie będą dostawać wypłaty to będzie 
ozdrowienie oświaty? 
 
p.Z.Kuśmierska 
Odniosła się, do wypowiedzi koleżanki i p.Skarbnik wykazując, że za 2010 rok subwencja  
oświatowa to prawie 7 milionów złotych, a gmina dołoży 900 tys. złotych, to chyba nie jest 
połowa? Reszta kosztów oświaty w 2010 roku to zadanie własne gminy. 
 
p.A.Misiak 
Zwróciła uwagę, jeżeli pani podaje dane to proszę podawać prawdziwe. Subwencja ogólna na 
Oświatę w roku 2011 jest 3 krotne zmieniana, dotyczy to zmian wynagrodzenia nauczycieli. 
Subwencja Oświatowa w planie, który przyszedł to 7 milionów 567 tys. zł. Pierwotne 
zapotrzebowanie ogółem z rezerwą to w przybliżeniu 13 milionów. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, skąd się to wzięło? 
 
p.A.Misiak 
Zapytała, czy ja na przedszkola to pieniądze wezmę z nieba? Z budżetu. Na zadania 
oświatowe musze dołożyć drugie 7 milionów. 
 
Głos z sali 
Dokłada pani z budżetu, a nie ze swoich pieniędzy. 
 
p.A.Misiak 
Zwróciła uwagę, ile dokłada się dla nauczycieli 95%. 
 
p.D.Skoczylas 
Poprawiła, to jest 82%. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, dlaczego rozmawiamy o jednym stowarzyszeniu? Mieszkańcy Hutek i Rększowic 



zgodzili się na dowożenie dzieci 5 lat temu. To te filie istnieją już od 5 lat. 
 
p.J.Socha 
Jako gospodarz tej gminy zabrał głos. Dla nauczycieli mamy 7 milionów złotych 
zabezpieczone środki w budżecie, jeszcze bardziej pogrążymy budżet gminy. Cały czas radni 
walczą, czemu ta inwestycja, czy ta nie jest ruszona. Papier przyjmie wszystko. Ja przyjmuje, 
co chwilę wnioski o zamknięcie, likwidację działalności na ul. Przemysłowej. Jako gospodarz 
muszę wiedzieć, jakie są dochody i jakie są wydatki. Po 800 tys. zł podnoszone są dochody 
nauczycieli, może nie są najwyższe, ale tylko oni mają kartę nauczyciela, górnicy nie mają. 
Mamy narzucone, że pieniądze, które mamy musimy mieć zabezpieczone. My nie 
prowadzimy działalności gospodarczej. Nam z nieba nie kapie. Co roku 800 tys. zł na 
Oświatę nam wpływa. W pierwszej połowie roku podwyżka dla nauczycieli. Związki starają 
się, aby cały budżet przerzucić na oświatę. Chcielibyśmy każdemu coś z tego budżetu dać, nie 
myślimy źle o nauczycielach. Czy usłyszeliście od radnego, że zamykają szkołę? To bzdura, 
ja nigdy nie pozwolę na to by zamykać szkoły. Nauczyciele, co przyjeżdżają maja 10% 
dodatku. Dodatek wyrównawczy- nie ważne czy on pracował, musi mieć zapłacone, że nie 
pracował przy tablicy. Krzywdzicie wszystkich mieszkańców. Tu przyszli ludzie, którzy nie 
chcą dobra dzieci. Ja chcę żeby wszystkie placówki zostały utrzymane, żeby wszyscy mieli 
pracę. Do ZNP proszę o wyłączenie: dodatku, średnich, pensum. Nie możemy zapełnić szkół, 
bo nie ma dzieci. Radny Badora chciał się dowiedzieć czy Aleksandria zostaje na warunkach 
normalnych. W  Aleskasndrii  jest 150 dzieci i koszty są dużo mniejsze niż w Rększowicach. 
Podpisujemy umowy na przyszły rok. P.D.Skoczylas przychodzi i mówi, że brakuje środków. 
Skąd wziąć pieniądze na utrzymanie szkół? 
 
p.Jacek Badora 
Nawiązał, jak ja bym wiedział, że rozdzielenie Kultury od Oświaty to jest koszty 800 tys. zł. 
Dwa i pół roku temu, co robili ze szkołami? Co spadła ilość dzieci. Na piękne hale sportowe, 
są pieniądze a nie ma na dzieci. 
 
 
p.J.Socha 
Poinformował, o zaproszeniu na spotkanie z p.Szumilas i p.Faberem 200 samorządowców 
było: Burmistrzowie, Wójtowie, Prezydenci, siedzieliśmy jak te osły nikt do nas nie chciał 
przyjechać, żeby nam wytłumaczyć. Oprócz Was są inne grupy zawodowe, które chcą 
skorzystać. 
 
p.Barbara Jabłońska 
 Podziękowała Wójtowi, że jest za ZNP . 
 
p.J.Socha 
Poinformował, to Wy negocjujecie. 
 
p.Barbara Jabłońska 
Zapytał, całym kosztem operacyjnym chcecie obciążyć grupę zawodową? Średnie, 
wyrównania, trzynastki wprowadziła ten zapis p.Szumilas. Skoro jest zapisany to trzeba 
wypłacać i instrument kontroli w postaci RIO. Proszę nie obciążać związek, proszę nie 
zrzucać winy, cały problem polega na tym, że wy pozbywacie się zadania. 
 
Mieszkańcy 
Stwierdzili, następny problem z budynkami. 



 
p.J.Socha 
Stwierdził, że jak panią obraziłem to przepraszam. My samorząd jesteśmy sprowadzani na 
ziemie, żeby nie było średnich, wyrównań itp. Wiemy doskonale, że nie było by tyle 
problemów. 
 
p.E.Kościelniak 
Zapytała rodziców, czego się obawiają? Dbamy o dobro dzieci. 
 
Mieszkańcy 
Odpowiedzieli, o jakość kształcenia, rotacje kadry nauczycielskiej. 
 
 
p.E.Kościelniak 
Zapytała, że nie będą tam pracować dobrzy nauczyciele? 
 
Mieszkańcy 
Stwierdzili, my też mamy rodziny, kto będzie charytatywnie pracował? 
Zapytali, co będzie jak takie stowarzyszenie się nie sprawdzi? Kto nam zagwarantuje? 
 
p.A.Misiak 
Poinformowała, ustawa to gwarantuje. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, jakie to będą koszty? 
 
p.A.Misiak 
Zapytała, a kto mi powie ile będzie kosztował chleb za 5, 10 lat? 
 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Poruszyła temat, to ustawa gwarantuje, że jak stowarzyszenia się nie sprawdzą, to gmina 
przejmuje szkoły.  
  
p.E.Kościelniak 
Zapytała, czy pan miał gwarancję, że to dziecko będzie dobrze wykształcone? 
 
Mieszkańcy 
Odpowiedział, gmina jest gwarantem, że mamy taki zakres nauczania, jaki mamy. 
 
Mieszkanka - odczytała przemówienie napisane specjalnie na ta okazję. (Nie złożono w 
Radzie Gminy). 
 
p.E.Kościelniak 
Nawiązała, ja za te pieniądze pracowałam. Nikt nie naciskał nigdy na te stowarzyszenia, 
rodzice chcieliby, aby te dzieci zostały w szkołach. Przykład pisma p.B.Jabłońskiej, wnosiła 
prośbę o odpowiedz, który nauczyciel straci pracę. Ja od pół roku starałam się o wykaz, kto 
zarabia drugą pensję, nie dostałam, bo ochrona danych osobowych. Nam chodzi o pieniądze 
na te szkoły. 
 



 
Mieszkańcy 
Pytanie do p.S.Górniaka będzie podwyżka dla radnych, ile pan dostaje za sesje na godzinę? 
 
p.M.Poleszczuk 
Poinformował, że nie zaczynamy dyskusji teraz, tylko w tym punkcie, który go dotyczy. 
 
Mieszkańcy 
Pani radna odwróciła całą dyskusję, była mowa o 3 wariantach czy one nadal istnieją? 
 
p.J.Socha 
Zwrócił uwagę, że były przedstawiane wszystkie warianty. I wariant odrzucona, bo za małe 
oszczędności, II wariant, rodzice się nie zgodzili, to został tylko jeden wariant- 
stowarzyszenia. 
 
p.Sołtys 
Nawiązała, że była mowa o 3 szkołach, nie wiedzieliśmy, że inne szkoły też są brane pod 
uwagę. Nic nie wiedzieliśmy nie było żądnych spotkań. 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Poinformowała, my nie organizowaliśmy spotkań, ja dostałam zaproszenie. Organ 
prowadzący po tej uchwale ma obowiązek poinformować o zamiarach. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, jakie są inne argumenty poza ekonomią? 
 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak 
Zwróciła uwagę, że rodzice mają duży wpływ nad tym, co się będzie działo. W 
stowarzyszeniu może być każdy, wszystkie decyzje podejmowane są przez Walne 
Zgromadzenie, czyli m.in. przez rodziców dzieci. 
 
Mieszkanka  
Odczytała przemowę (Nie złożono w Radzie Gminy). 
 
Mieszkaniec 
Nawiązał do naszej gminy. Pani Szumilas zaproponowała te średnie, to jest zły pomysł. W 
piśmie, napisał zarząd, że mają być likwidowane szkoły i przekazane pod stowarzyszenia, 
dostaje się odprawy, albo nie. Zapytał, dlaczego nauczyciele dostali podwyżki ?Nam zabrano 
wcześniejsze emerytury. Ja pracuje w Konopiskach jako nauczyciel, jakoś sobie radzę i 
funkcję Prezesa wykonuje społecznie. 
 
Mieszkaniec- p.Dariusz nauczyciel 
Logopeda, to taki rodzaj nauczyciela, co z łapanki są, niektóre szkoły nie mają logopedów, bo 
trzeba im zapłacić 7zł za godzinę. Zastanówcie się gdzie można zaoszczędzić.  
 
p.S.Górniak 
Zapytał, w tych wyliczeniach jest około 370 tysięcy złotych na utrzymanie świetlic w 
szkołach. Czytałem dużo na ten temat, karta nauczyciela zabrania pracować dłużej niż 40 
godzin tygodniowo. W tym zakresie jest również stwierdzenie, że nauczyciel może pracować 
w szkole 40 godzin tygodniowo. Są nauczyciele, co solidnie pracują po 40 godzin i pracę 



zabierają do domu, a nauczyciel, wf nie bierze pracy do domu, może pełnić funkcje 
opiekuńczo wychowawcze w tej świetlicy.Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu wyrażonym w piśmie DN-1-BS-7012-195/04 z dnia 22 września 2004 r. 
w chwili obecnej, oceny kwalifikacji nauczyciela może dokonywać wyłącznie dyrektor szkoły 
zatrudniający nauczycieli. 
 
Mieszkańcy 
Nie ma takiego ministerstwa. 
 
p.S.Górniak 
Ale przepis ten dalej obowiązuje. 
 
Mieszkańcy 
Zapytali, jak pan będzie głosował? 
 
p.S.Górniak 
Odpowiedział, będę glosować za. 
 
Mieszkańcy 
Bez uchwały nie będzie można? 
 
p.S.Górniak 
Przekazując szkoły można przekazać w dowolnym okresie. 
 
Mieszkańcy 
Zaproponowali, nie spieszmy się. 
 
p.J.Badora 
Poinformował, że podpisuje się dwoma rękami jak będę wiedział, na czym to polega. 
 
 
p.Alina. Kulej 
Zapytała, dlaczego pani zmieniła zdanie?, Mówiła pani, że nie chce stowarzyszeń, a teraz jest 
pani za? Co się stało? 
 
p.Z.Kuśmierska 
Zapytała, czy bez podjęcia tej uchwały nie ma możliwości rozpoczęcia konsultacji? 
 
p.W.Rodak 
Zwróciła uwagę, że nie ma obowiązku, podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie przekazania 
szkoły stowarzyszeniom, to nie znaczy, że nie można podjąć. Jak zostanie podjęta, to nie 
znaczy, że musi zostać zrealizowana. W przypadku przekazania stowarzyszeniu, nie ma 
likwidacji szkoły. Uchwała intencyjna uruchomi proces konsultacji i opiniowania. 
 
p.Agnieszka Kuśnierska- Drabczyk 
Poprosiła o referendum w tej sprawie. 
 
p.M.Poleszczuk 
Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że wypowiedzi się powtarzają, przejdziemy do 
głosowania.  



 
 
p.Elżbieta Wrońska- Dyrektor Szkoły w Korzonku 
Nawiązała, nauczyciel wypracuje te 40 godzin tygodniowo. Jak powstanie stowarzyszenie to 
nie chciała bym być w skórze tej osoby. Z 40 godzin tygodniowo wątpię w to, że komuś się 
będzie chciało dojeżdżać. Być może. 
 
p.Tamara Gwóźdź- dyrektor Szkoły w Hutkach 
Poruszyła temat, jako radna gminy Herby zwracam się do Was, nie rozumiem radnych, którzy 
nie mając doświadczenia w stowarzyszeniach a chcą przekazać szkoły. Może to jest super 
pomysł, radna powiedziała, że solidarnie głosujecie. Jestem radna drugą kadencję, jak bym 
nie miała informacji na temat stowarzyszeń, to bym nie puszczała 300 dzieci na głęboką 
wodę. Jak rozmawiałam to słyszałam, że Wójt, Z-ca Wojta, radni są winni. Obowiązkiem 
waszym jest, aby decydować. Jestem radną, dyrektorem, nauczycielem jak przychodziłam tu 
w 2007 roku rodzice w Hutkach bez niczego się zgodzili na dowóz dzieci. Jeśli przejmie 
stowarzyszenia to znaczy, że 6 lat temu byliśmy oszukani, nie wiedząc nic na temat oświaty. 
Zapytała, dlaczego Pani zrezygnowała ze stowarzyszenia? 
 
p.E.Kościelniak 
Udzieliła odpowiedzi, zrezygnowałam, bo miałam chorego ojca. Rodzice nie godzili się na 
dowożenie dzieci, prosili, aby zostawić dzieci w szkołach. Znajdźcie złoty środek dla 
rodziców, dzieci i nauczycieli. Rok temu byli proszeni dyrektorzy o wykazanie oszczędności, 
nie wykazali ich. 
 
p.S.Górniak 
Zgłosił wniosek o przesunięcie tego punktu na następną sesję, trzeba dać czas na 
zastanowienie się, na konsultację z mieszkańcami w postaci zebrań wiejskich oraz 
zasięgnięcie informacji o opinii Kuratorium, wtedy podejmiemy decyzję. 
  
p.Z.Kusmierska 
Zgłosiła wniosek, żeby przegłosować ten projekt uchwały. 
 
p.W.Jędryka 
Zwrócił uwagę, na potrzebę zrobienia spotkania z dyrektorami. 
 
p.A.Janik 
Poprosił mieszkańców, żeby ten miesiąc poświęcili na zapoznanie się z organizacją szkół, 
budżetem, inwestycjami. Jeśli spotkamy się po tym okresie będziemy mądrzejsi. 
 
p.J.Walentek 
Zwrócił uwagę, nie chcemy nic pochopnie robić. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p.S.Górniaka o przesunięcie tej uchwały na 
sesje w 2012 roku, nie musi to być najbliższa sesja. 
 
Wniosek podjęty większością głosów (za - 10, przeciw - 2, wstrzymała się 1 osoba). 
 
Mieszkańcy 
Poinformowali, że chcą referendum w sprawie szkół 
 



p.M.Poleszczuk 
Poprosił o złożenie takiego wniosku. 
 
Do pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego„Rększowice II” 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 103/XVI/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego„Rększowice II” podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kopalnia- ul.Kwiatowa” 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 104/XVI/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kopalnia- ul.Kwiatowa” podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska- Wschód”. 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 105/XVI/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska- Wschód” podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska. 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 106/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Górka”  
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 107/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Górka” podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rększowice-Góry” 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 108/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rększowice-Góry” podjęta jednogłośnie. 



 
Do pkt.14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Kowale” 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 109/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Kowale” podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Piła” 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 110/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Piła” podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-ul. Dolna” 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 111/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-ul. Dolna” podj ęta jednogłośnie. 
 
Do.pkt.17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Tereny przemysłowe” 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 112/XVI/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Tereny przemysłowe” podjęta 
jednogłośnie. 
 
Do pkt.18. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
 
p.W.Rodak 
Wyjaśniła, że ci radni, co chcą udzielić bonifikaty w wysokości 90% będą glosować za, a ci, 
co nie chcą udzielić bonifikaty nie będą glosować przeciw. 
 
p.Z.Kuśmierska 
Zwróciła uwagę, że 50% bonifikaty to jak za darmo. 
 
p.Z.Lubańska 
Poinformowała, że na komisjach ustalono, że 90% bonifikaty. 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nie została podjęta. ( za – 4, przeciw – 8)  



 
Do.pkt.19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2011r. 
p.A.Misiak omawia projekt uchwały. 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 113/XVI/2011  w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2011r. 
podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2012-2024  
p.A.Misiak omawia projekt uchwały. 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 114/XVI/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2012-2024 podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2012r. 
p.A.Misiak omawia projekt uchwały. 
 
p.A.Janik 
Odczytał zaproponowana poprawkę do pkt.5, poz.19. 
 
p.W.Jędryka 
Poinformował, że to było na komisjach. 
 
p.S.Górniak 
Chcemy wiedzieć wcześniej o przystąpieniu do realizacji inwestycji pt. Budowa OSP w 
Aleksandrii. 
 
p.W.Jędryka 
Zwrócił uwagę, że pierwsze pieniądze muszą być na drogę Wąsosz i Kijas, dopóki nie będzie 
to pieniądze będą w zawieszeniu na budowę OSP. 
 
p.W.Rodak 
Poinformowała, nie można uchwalić budżetu z zastrzeżeniami, możemy to uchwalić, a 
później wprowadzić zmiany. 
 
p.A.Misiak 
Poruszyła temat, nie ma gdzie tych warunków zapisać w budżecie.  
 
p.A.Świtek 
Zaproponowała, przekładajmy projekty inwestycji Radzie Gminy. Bądźmy konsekwentni. 
 
p.A.Misiak 
Zwrócił uwagę, organ uchwałodawczy ma swoje konsekwencje, radni swoje. Odrobinę 
zaufania. 
 
p.R.Skoczylas 



Stwierdził, że jak jest omawiana inwestycja w Aleksandrii to zawsze jest kłótnia. 
 
p.S.Górniak 
Przypominam sobie głosowanie nad uchwała o boiskach w Korzonku, Konopiskach it. Przy 
tym głosowaniu spytałem się p.A.Misiak, jakie będą konsekwencje dla budżetu, jeśli je 
przegłosujemy? Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma zagrożenia. A dzisiaj na gwałt 
szukamy oszczędności. 
 
p.W.Jędryka 
Nawiązał do tematu, obiecaliście, że pierwsze pieniądze pójdą na Wąsosz. 
Poprosił, żeby w protokole zapisać wniosek: „Wójt po uzgodnieniu z Radą Gminy przekłada 
wniosek o zatrzymanie kwoty 100 tys. zł na budowę OSP w Aleksandrii”. 
 
p.J.Socha 
Poinformował, robię wszystko, aby te pieniądze dostać. 
 
Przyjmujemy ująć w budżecie pozycję nr 5 pod następującymi warunkami: 
1. Zostanie przedstawiony Radzie Gminy projekt i wycena kosztorysu do zaopiniowania. 
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania wymaga zgody Rady Gminy. 
3. Zobowiązuje się Wójta do w/w punktów. 
 
p.A.Misiak - przedstawiła pismo RIO dotyczące oceny, uwag odnośnie uchwał. 
Przedstawiła prośby składane o uwzględnienie w budżecie kwot potrzebnych na 
zrealizowanie danych zadań oraz kwoty, jakie zostały przyznane.  
Poinformowała radnych, że część materiałów na sesje została wydrukowana gościnnie, bo nie 
ma pieniędzy na tonery, papier, ksero się zepsuło. 
 
p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 
Zwróciła uwagę, żebyśmy byli świadomi, że staną nowe zadania, gdzie podpieraliśmy się 
projektami unijnymi. Od września wchodzi, że lekcja informatyki na zasadach jeden 
komputer dla jednego ucznia. Trzeba będzie zakupić komputery lub podzielić klasy na grupy i 
zwiększyć ilość godzin, a co za tym idzie zwiększenie etatów. 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 115/XVI/2011 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2012r 
podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat 
lokalnych na 2012rok. 
p.A.Misiak omawia projekt uchwały. 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 116/XVI/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat 
lokalnych na 2012 rok podjęta większością głosów (za - 8, przeciw - 3) 
 
Do pkt.23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i 
wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska. 
p.A.Misiak omawia projekt uchwały. 



Poinformowała, że osoba fizyczna musi składać informację w terminie 14 od momentu 
wystąpienia zmiany, jeśli nic się nie zmieniło nie musi składać. 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 117/XVI/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i 
wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska podjęta jednogłośnie. 
 
Do.pkt.24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży, ceny za ogłoszenia i 
reklamy zamieszczane w biuletynie PASMA. 
p.A.Staroniek omawia projekt uchwały. 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 118/XVI/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży, ceny za ogłoszenia i 
reklamy zamieszczane w biuletynie PASMA podjęta większością głosów ( za – 7, przeciw 
– 5). 
 
25. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Odpowiedź dla p.S.Górniak 
Jest w trakcie realizacji, zobaczymy, jaki będzie postęp. 
 
Odpowiedź dla p.J.Parkitny 
Postaramy się to zrobić. 
 
Odpowiedź dla p.H.Ernt 
Ośrodkiem Zdrowia w Hutkach do 2016 będzie w takim stanie. 
 
Odpowiedź dla p.J.Fornalik 
Sprawdzimy to. 
 
Odpowiedź dla p.O.Szczepańska 
Przyznali, że jest naprawione, nie dojechali. 
 
26. Sprawy różne.     
 
p.Z.Lubańska 
Poinformowała, że rozmawiała z p.Pogorzelska, że będzie chciała zrobić- wyremontować 
Ośrodek Zdrowia w Hutkach i Konopiskach. 
 
p.J.Socha 
Złożył życzenia Noworoczne. 
 
p.W.Jędryka 
Nawiązał do tematu, pamiętając o szkołach jak by były zebrania z udziałem p.D.Skoczylas. 
 
p.M.Poleszczuk  
Przedstawił wniosek OSP Rększowice o dopłatę na samochód Ratowniczo-Gasniczego. 
 



p.R.Kołodziejczyk 
Przedstawił fakt, Konopiska miały sytuację, że dostały pieniądze z województwa 200 tys. zł, 
inna dotacja 250tys. zł +100 tys. zł dostali kredyt i spłacają. 
 
p.Z.Kuśmierska 
Zaproponowała, że możemy zachęcić ich, damy im 100 tys. zł, a resztę jak znajdą swój 
udział, to wtedy damy. 
 
p.Z.Kuśmierska 
Przedstawiła wniosek formalny o otrzymywanie ma mila protokołów. 
 
p.A.Misiak 
Nawiązała, odnośnie dyskusji z p.Z.Kuśmierska o podpisywanie umów 24 października - 
uchwala nr 83/XIII/2011, 14 listopada - uchwała nr 89/XIV/2011 my celowo podpisujemy 
umowy po sesjach i musi być w WPF. Jeśli była w WPF to wtedy mamy prawo podpisać 
umowę. 
 
p.A.Janik 
Zwrócił uwagę, że na terenie naszej gminy są ludzie, co płacą podatki: starsi, 
niepełnosprawni, chodzi o krawężnik to nie wymaga wielkich nakładów finansowych, aby te 
mankamenty naprawić. 
 
p.A.Misiak 
Udzieliła odpowiedzi, nie mamy takiego prawa, to jest droga wojewódzka. 
 
p.M.Poleszczuk 
Przedstawił pismo, które wpłynęło do Rady od pełnomocnika firmy Press-Glas 
 
p.W.Rodak 
Poinformowała, że pełnomocnik firmy Press-Glas wystąpił z wezwaniem o usunięcie 
naruszenia prawa do uchwały 96/XV/2011. Procedura jest taka, że Rada musi w formie 
uchwały odpowiedzieć na wezwanie, jeśli Press-Glas w ciągu 60 dni nie otrzyma odpowiedzi 
na wezwanie to może wystąpić do Sądu Administracyjnego ze skarga. 
 
 
Przewodniczący złożył wszystkim życzenia Noworoczne. 
 
27. Zakończenie obrad 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI sesji. 
 
 
 
Protokółowała 
Anna Podsiadlik 
 
 


