
 
Protokół nr 1/2013 
z XXVIII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2013 r. 
 
 
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 
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, radnego 
Powiatu Częstochowskiego p. M. Chudzika, pracowników Urzędu Gminy, oraz sołtysów. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXVII 
 
p. Kuśmierska – wniosła uwagę do protokołu – podczas dyskusji w sprawie „30” 
„p. Kuśmierska – zapytała, czy to będzie już koniec dyskusji na temat „30” jeśli wyrazimy 
zgodę na podpisanie porozumienia 
p. Misiak – nie, ponieważ nie kontrasygnuję porozumienia jak nie będzie w planie środków 
finansowych na ten cel” 
p. Poleszczuk – poprosił o przegłosowanie wniesienia poprawki do protokołu 
Wniesiono poprawkę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się 
 
Protokół z  XXVII sesji z wniesioną poprawką przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
 
p. Poleszczuk – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad – na wniosek p. Zaleskiego pop 
wcześniejszych uzgodnienia – 4 projektów uchwał 
1. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Górna II” 
2. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – Ul.Piaskowa” 
3. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria II – Ul. Piękna” 
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska - Rekreacja” 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na włączenie do porządku obrad tycz 4 projektów uchwał. 
 
W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXVII. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja 

o realizacji uchwał. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji „Programu wspierania rodziny 
w Gminie Konopiska na lata 2013 – 2015”. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Konopiska na lata 2013–  2024. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 
Konopiska”.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy określającej przystanki 
komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria I – Tereny przemysłowe”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Jamki – Kowale”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska – Górka”. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rększowice III”.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Górna II” 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Piaskowa” 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – Ul. Piękna” 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja” 

26. Odpowiedzi na interpelacje. 
27. Sprawy różne.  
28. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
 



Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Robert Kołodziejczyk  
i p. Antoni Frania. 
 
 
Ad. 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). 
 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
  
p. Gasiak – czy na dzień dzisiejszy jest ustalone co dalej z „30” i czy w dalszym ciągu 
prowadzone są rozmowy w tej sprawie 
p. S. Górniak –   czy będą aktualizowane uchwały „śmieciowe” 
- przy nakazach podatkowych będą rozdawane nowe informacje podatkowe, czy będzie do 
nich załączona instrukcja wypełniania 
- nagrody wójta - w budżecie gminy zaplanowana jest kwota 140 tys. dla administracji i 
pracowników oświaty proszę o wyjaśnienie 
- p. Jędryka – odnośnie odśnieżania, pługi jeżdżą nie odśnieżają, nie posypują, robią puste 
przebiegi 
p. Lamch – odnośnie uchwał „śmieciowych” – złożyłam petycję mieszkańców sołectwa 
Korzonek –Leśniaki o zmniejszenie opłat za odbiór śmieci od mieszkańców 
p. Lubańska – poinformowała o wzroście cen za worki na śmieci 
p. Jarosz – odnośnie tematu „30” – poinformował, iż posiada dokumenty dotyczące 
wybudowania ronda i warunków rozpoczęcia kursowania tej linii 
- jakie są kwoty faktur za odśnieżanie za grudzień i styczeń i czy zostały ujęte uwagi w 
sprawie odśnieżania wpisane w karty 
p. Chmielewska – zmienił się rozkład jazdy „30” od 1.02. – sołtysi nie zostali poinformowani 
- dlaczego nie ma na stronie internetowej projektów uchwał aby można było się zapoznać 
p. Poleszczuk – odpowiada za to obsługa biura rady 
p. Chmielewska – tak jak rada tak sołtysi powinni być powiadamiani o sesjach oraz 
otrzymywać projekty uchwał 
p. Ankowska – Lis – projekty uchwał na dzisiejszą sesję są umieszczone w BIP-ie  
p. Kościelniak – czy w poprzedniej kadencji materiały, projektu uchwał były przekazywane w 
formie papierowej dla sołtysów 
p. Lubańska – nie były 
p. Chudzik – odczytał interpelację złożoną do Rady Powiatu w Częstochowie odnośnie 
przejęcia PKS-u (w załączeniu) 
p. Socha – po rozmowach z przedstawicielami z MZD i MPK wnioskujemy, że my jako 
gmina mamy ponosić tylko koszty, nie możemy zaproponować żadnych swoich rozwiązań ani 
propozycji, liczenie osób korzystających z tego autobusu też nic nie wniosło, ponieważ MZD 
nie obniżył naszych kosztów a jedynie stwierdził, że jest zainteresowanie tą linią. Na 
wczorajszą sesję Rady Powiatu miał być zaproszony P. Banaś, dyrektor PKS-u, mieli być 
Wójtowie z terenu powiatu oraz Starosta Powiatu Kłobuckiego, niestety p. Banaś nie został 
zaproszony, w związku z powyższym Wójtowie i Starosta Kłobucki zostaliśmy zaproszeni do 
PKS-u na spotkani. P. Banaś na spotkaniu przedstawił sytuację w jakiej znajduje się, a 
Wójtowie zadeklarowali się do podpisania porozumienia gmin (stworzenia związku 
komunalnego ds. komunikacji) i podjęcia działań zmierzających do przejęcia PKS-u. Na 
chwilę obecną koszt jednego wozokilometra w PKS-ie wynosi 3 zł, a w MPK 6,57 zł, na lata 



2014 – 2020 UE zatwierdziła bardzo duże środki finansowe na transport zbiorowy, będzie 
można uzyskać do 75% dofinansowania, można będzie zakupić nowy tabor. Jakie będą dalsze 
postępy w rozmowach będę państwa informować. 
p. Chudzik – przedstawił sprawę szpitala w Blachowni, poinformował, iż obecny dyrektor 
wysprzedaje sprzęt a nowy oddział intensywnej terapii stoi pusty, obecny dyrektor dzierżawi 
go do końca listopada i ogłoszony jest nowy przetarg na dzierżawcę ale do tego momentu 
mogą pozostać puste ściany. Za upadek szpitala w Blachowni odpowiedzialni są Starosta i 
Wicestarosta 
p. Kościelniak – od kiedy zaczęły się problemy ze szpitalem 
p. Chudzik – od 2008 roku 
 
  
Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
p. Górniak –  złożył wniosek o wprowadzenie do planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
skontrolowanie realizacji uchwały o opłacie adiacenckiej uchwalonej w poprzedniej 
kadencji. 
p. Kuśmierska – wyraziła zgodę na wniosek i poprosiła o wprowadzenie do planu kontroli na 
m-c kwiecień kontroli opłaty adiacenckiej 
  
Radni jednogłośnie przyjęli wprowadzenie zmiany w planie kontroli. 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 211/XXVIII/2013 w  sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej, podj ęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach.  
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
Uchwała nr 212/XXVIII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, podjęta jednogłośnie.  
  
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji „Programu wspierania 
rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013 – 2015”. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały 
Uchwała nr 213/XXVIII/2013 w sprawie zatwierdzenia i realizacji „Programu 
wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013 – 2015”, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
Uchwała nr 214/XXVIII/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r., 
podjęta jednogłośnie. 



 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 215/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r. 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 216/XXVIII/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r., 
podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 217/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Konopiska na lata 2013 – 2024, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska”. 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 218/XXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w gminie Konopiska”, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody/ nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 
 
p. Misiak – poinformowała radnych, iż wszystkie Komisje Rady wyraziły zgodę na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 219/XXVIII/2013 w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2014 roku, podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji 
Wyborczych. 



p. Ankowska – Lis – poinformowała o zmianie w projekcie uchwały siedziby Obwodowej 
komisji Wyborczej ze szkoły w Jamkach – Korzonku na OSP w Jamkach 

p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 220/XXVIII/2013  w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji 
Wyborczych, podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy określającej 
przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 221/XXVIII/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy określającej 
przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, podjęta 
jednogłośnie. 
 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – Tereny przemysłowe”. 

p. Zaleski – poinformował, iż do chwili obecnej nie wpłynęła zgoda na odlesienie części 
wnioskowanych w uchwale terenów uchwała nie może być podjęta 
p. Socha – w związku z powyższym zawnioskował o wykreślenie pkt. 18 oraz pkt. 21 z 
porządku obrad i nie przegłosowywanie tych uchwał. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jamki – Kowale”. 

p. Górniak – uchwała dotyczy terenów prywatnych, czy gmina nie będzie później musiała 
ponosić kosztów związanych z uzbrojeniem terenu, wykupem terenów pod drogi, czy 
możemy w jakiś sposób ograniczyć powstawanie prywatnych osiedli, czy odwodnienie terenu 
będzie spoczywało na gminie 
p. Walentek – to musielibyśmy nic nie robić 
p. Zaleski – plan jest tak skonstruowany, że wszystkie te rzeczy spoczywają na właścicielu, 
jeśli ktoś występuje o opracowanie planu nie możemy mu ograniczyć, osoba występująca 
ponosi wszelkie koszty z opracowaniem planu. Te podziały są podziałami sugerowanymi a 
nie planowanymi. 
p. Socha -  tendencją gminy jest to aby się rozwijać, gmina już na pewno nie będzie gminą 
rolniczą, przekształcając tereny i sprzedając je w ciągu 5 lat właściciel musi wnieść do gminy 
30% wartości różnicy w3artości – opłata planistyczna. Media należą do PWiK – woda i 
kanalizacja – plan właściciel, energia ZE. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 



Uchwała nr 222/XXVIII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jamki – Kowale”, podjęta 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się. 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska – Górka”. 

p. Zaleski -  po oględzinach na miejscu stwierdziłem, że rów, który naniesiony jest na planie 
jest tylko na części działek, zapisałem w projekcie uchwały, że jest wymóg drożności rowu 
p. Janik – może zmniejszyć obręb obejmowania planem do rowu 
p. Kuśmierska – zapis może być, a właściciel działki rów zasypie i następnego będzie 
podtapiał, wszyscy później przyjdą do gminy, żeby wykonać odwodnienie 
p. Zaleski – można zapisać w planie aby teren od rowu był zaplanowany jako zieleń lub 
ograniczyć teren pod zabudowę do rowu ale wymaga to zgody właściciela i ponownego 
wyłożenia planu 
p. Górniak – co na to prawo wodne i pozwolenie wodnoprawne, proponuję wyłączyć ten teren 
z zabudowy. 
P. Górniak wniósł wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad do czasu zmiany w planie. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek. 
Uchwała nie została podjęta. 
 
 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Górna II” 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 223/XXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Górna II”, podj ęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Piaskowa” 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 224/XXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Piaskowa”, podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – Ul. Piękna” 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 225/XXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – Ul. Piękna”, podj ęta 
jednogłośnie. 
 
 
 



 
Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja” 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 226/XXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja”, podjęta 
jednogłośnie. 
 
  
Ad. 25.  Odpowiedzi na interpelacje. 
 p. Socha – odnośnie „30” – cały czas trwają rozmowy, ograniczyliśmy ilość kursów, MZD 
ograniczył wpływy z biletów,  zrobiliśmy monitoring kursów , średnio na jeden kurs przypada 
14 pasażerów, gdzie MZD wykazywał 2-3, odległość od granic Częstochowy do przystanku 
na Wąsoszu wynosi 1700m oni uważają że 1900, wszystkie nasze propozycję są na nie, 
zaproponowaliśmy im że zapłacimy 70 tys ale oni mają dołożyć te 7 kursów, które teraz 
dojeżdżają do ul. Przyjemnej, na chwilę obecną brak jest decyzyjności z MPK i MZD 
p. Jędryka – kierowcy wysadzają ludzi na ul. Przyjemnej a i tak przyjeżdżają na rondo do 
Wąsosza 
p. Socha – gdyby tylko MPK brało udział w rozmowach dawno mielibyśmy podpisane 
porozumienie, ale że jest pośrednik MZD niestety nie mamy 
p. Jarosz – może na najbliższe spotkanie wziąć te zdjęcia oraz dokumenty dotyczące 
rozpoczęcia kursowania „30”  
p. Chudzik – koszt kursowania MPK jest bardzo duży, Blachownia też zrezygnowała z ich 
usług, teraz jeździ PKS 
p. Ganczarek – niedługo wchodzi w życie nowelizacja ustawy, w związku z tym będziemy 
zmieniać nasze uchwały 
p. Socha – petycja mieszkańców sołectwa Korzonek – Leśniaki – niestety gospodarka 
odpadami ma być samofinansująca, takie były wyliczenia, w najbliższym czasie będą 
zmieniane uchwały „śmieciowe”, będą trochę zmienione zasady opłat 
p. Misiak – odnośnie podatki i deklaracji – nie jest wymagana instrukcja, pod każdą rubryką 
jest objaśnienie jak wypełnić, można też przyjść do UG 
- f-ry za odśnieżanie – za grudzień – 30.177,42, za styczeń – ponad 72 tys. 
p. Górniak – były wykonywane przez Starostwo nowe pomiary geodezyjne, nie wszyscy 
mieszkańcy będą wiedzieć co wpisywać 
p. Misiak – owszem my mamy podgląd do Starostwa do ewidencji, ale tam była ujęta tylko 
pow. zabudowy nie użytkowa, dopiero od niedawna umieszczana jest powierzchnia użytkowa 
p. Jarosz – komu wydać nakaz jak osoba nie żyje 
p. Misiak – jeśli nikt nie mieszka i nie ma komu wydać – zwrócić do UG 
p. Jarosz – Wawrzyńczak – nagrody są zaplanowane z fundusz nagród, PIP zarzuciła nam 
ostatnio iż nauczycielom nie zostały wypłacone nagrody, to jest kwota planowana nie 
wypłacana 
p. Zygier – odnośnie odśnieżania – była kwota za odśnieżanie pomniejszona o zawartą uwagę, 
jednak za 23.01 było odśnieżone, chociaż później 
p. Socha –odnośnie odśnieżania nie ma dobrego rozwiązania tej kwestii 
 
Ad. 26. Sprawy różne.  
 
p. Socha -  poinformował o starcie córki p. Gasiak w konkursie na najlepszego sportowca 
2012r. w kategorii junior i poprosił o oddawanie na nią swoich głosów 



 
p. Poleszczuk – przedstawił pismo p. Bednarczyk dotyczące obniżenia czynszu za mieszkanie 
– w załączeniu 
p. Ankowska – poinformowała, iż p. Bednarczyk zalega z opłatami czynszowymi za 
mieszkanie, wyraziła zgodę na zamianę mieszkania na mniejsze, a stawka czynszu nie 
przekracza 3% wartości odtworzeniowej 
p. Poleszczuk – przedstawił pismo Poczty Polskiej o obniżenie czynszu Poczty w 
Konopiskach- w załączeniu 
p. Ankowska – poinformowała o zmniejszeniu czynszu o 0,50 zł za 1m2 

p. Poleszczuk – przedstawił pismo w/s ochrony powietrza – w załączeniu 
- przedstawił pismo p. H. Janik w/s wynajmowania lokalu użytkowego – w załączeniu 
p. Ankowska – wyjaśniła sprawę umowy dzierżawy lokalu,  poinformowała, że p. Janik musi 
przystąpić do przetargu jeśli dalej chce wynajmować lokal, odnośnie obciążenia za 
ogrzewania są zamontowane podzielniki ciepła, po sezonie będą odczytywane wskaźniki i 
wtedy będą najemcy obciążeni za ogrzewanie 
p. Jarosz – Wawrzyńczak – poinformowała o organizowanych przez WUP darmowych 
kursach językowych 
 
 
 
Ad. 27. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVIII sesji. 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


