
Protokół nr 2/2013 
z XXIX sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 11 marca 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, radnych 
Powiatu Częstochowskiego p. M. Chudzika i p. J. Badorę, pracowników Urzędu Gminy, oraz 
sołtysów. 
p. Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy z okazji Dania Sołtysa złożył sołtysom 
życzenia. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXVIII 
Protokół z  XXVIII sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXVIII  sesji Rady Gminy. 
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 przystąpienia Gminy Konopiska do spółki akcyjnej 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” 
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso. 
11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 

z 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 203/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 
z 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 
z 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 
z 28.12.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 



15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Konopiska. 

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Nasze 
Konopiska” na realizację zadań własnych gminy. 

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

Gminy  Konopiska na lata 2013–  2024. 
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat 

lokalnych na rok 2013r. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy w latach 2013 – 2018. 
23.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta. 
24. Odpowiedzi na interpelacje. 
25. Sprawy różne.     
26. Zakończenie  obrad 

 
 
p. Górniak – złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 7 i 8  do czasu 
szczegółowego omówienia sprawy przekazywania majątku gminy i akcji do Związku 
Komunalnego. 
p. Poleszczuk – poprosił o przegłosowanie wniosku p. Górniaka 
Za wycofaniem z porządku obrad pkt. 7  głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 
natomiast wycofanie pkt. 8 nastąpiło jednogłośnie. 
 
p. Poleszczuk – złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad zgodnie z ustaleniami i  
wnioskiem z posiedzenia komisji pkt. 10 i 12 
 
Za wycofaniem z porządku obrad pkt. 10 głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 
za wycofaniem pkt. 12 głosowało 13 radnych przy 2 głosach wstrzymujących. 
 
W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXVIII  sesji Rady Gminy. 
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  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 

z 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 



z 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 
z 28.12.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Konopiska. 

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

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Nasze 
Konopiska” na realizację zadań własnych gminy. 

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

Gminy  Konopiska na lata 2013–  2024. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat 

lokalnych na rok 2013r. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy w latach 2013 – 2018. 
19.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta. 
20. Odpowiedzi na interpelacje. 
21. Sprawy różne.     
22. Zakończenie  obrad. 

 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
 
Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Antoni Frania i 
p. Robert Kołodziejczyk. 
  
 
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku). 
 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
 
p. Poleszczuk – poprosił P. Tamarę Gwóźdź dyrektora ZSP w Hutkach zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami o wystąpienie 
p. T. Gwóźdź – podziękowała Wójtowi, Z-cy Wójta oraz Pani Halinie Ernt sołtysowi sołectwa 
Hutki za środki finansowe z funduszu sołeckiego, które zostały przeznaczone na remont 
pomieszczenia magazynowo – sportowego w ZSP w Hutkach  
p. Ernt – podziękowała Wójtowi oraz dyrektor ZSP w Hutkach za wyremontowanie 
pomieszczenia  
p. Jędryka – sprawa „30” na jakim jest etapie 



- poprosił o interwencję w ZDW w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej 
p. Jarosz – w związku z obecnością na sesji radnych powiatowych poprosił o naprawę mostu 
powiatowego między Wąsoszem a Łaźcem, który został zniszczony podczas powodzi 
p. Parkitny – poprosił o interwencję w sprawie niszczenia drogi przez dziki  
p. Skwara – poinformował, iż podczas budowy drogi ul. Dolnej zostały usunięte słupki 
graniczne, mieszkańcy proszą o wznowienie granic 
p. Badora – droga w Hutkach, na jakim jest etapie realizacji 
p. Skoczylas – w jaki sposób mieszkańcy będą powiadomieni o nowej ustawie „śmieciowej” 
p. Chudzik – odnośnie remontu mostu w Wąsoszu – był składany wniosek 20.09.2011r., 
będziemy ponawiać, most rzeczywiście jest uszkodzony 
p. Skoczylas – poinformował o postawieniu przez UG Herby znaku ograniczającego tonaż dla 
samochodów jadących w kierunku Olszyny i w tej chwili samochody wywożące drzewo 
przejeżdżają ul. Gościnną i Sosnowa i je niszczą 
p. Chudzik – zgłoszę to na sesji Rady Powiatu, ul. Gościnna jest drogą powiatową, aby też 
postawić ograniczenie 
p. Kościelniak – poprosiła o wykonanie drogi, ul. Częstochowska od nr 123 – 132, od 25 lat 
zamieszkują tam mieszkańcy, którzy od gminy kupili działki i do chwili obecnej nie mają 
wykonanej nawierzchni na drodze dojazdowej 
 
Pan Walentek w związku z otrzymanym telefonem opuścił obrady sesji. 
 
Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” 
 
p. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 227/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie  przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Konopiska”, podj ęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy 
Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
p. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p. Lubańska – uważam, że 7 zł od osoby to za dużo 
p. Górniak – omawialiśmy to już na komisji i nie będziemy zmieniać, analizowałem opłaty 
śmieciowe w innych gminach i są w granicach 9 – 12,50 zł, myślę, że kwota, którą my 
przyjmujemy jest rozsądna 
p. Skoczylas – ceny wymusiła ustawa 
p. Górniak – kiedy będziemy wiedzieć czy opłaty za śmieci się nam bilansują 
p. Socha – myślę, że w przeciągu roku 
p. Skoczylas – co z gruzem jak ktoś robi remont w domu 
p. Ganczarek – firma wykonująca remont musi gruz usunąć, natomiast jeśli sami 
wykonujemy remont gruz musimy odwieźć  do punktu zbiórki 
p. Badora – odnośnie stawki za śmieci, nie możemy jej zaniżać, ale zawyżenie jej daje pogląd 
przy przetargu na odbiór 



p. Ganczarek – poinformował o ilości i wielkości gospodarstw przyjętych do obliczenia 
stawki za śmieci, 1-2 jest 670 posesji, 3-4 – 1.007 posesji, 5-7 – 868 posesji, 8 i powyżej 145 
posesji 
p. Kowalska – co z firmami 
p. Ganczarek – firmy tak jak do tej pory muszą mieć indywidualne umowy na wywóz 
p. Jarosz – Wawrzyńczak – może pokusić się o zastosowanie ulgi na dzieci 
p. Skoczylas – dzieci też produkują śmieci, np. papmersy 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
Uchwała nr 228/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę  
Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęta większością głosów (13 za 
przy 1 wstrzymującym się).  
  
 
Ad. 9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy 
Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  
 
p. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały 
Uchwała nr 229/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę  
Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy 
Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
p. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
Uchwała nr 230/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę  
Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/XXVII/2012 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Konopiska. 
 
P. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p. Kuśmierska – myślę, że opróżnianie raz na tydzień koszy ulicznych to za rzadko 



p. Ganczarek – w miarę potrzeby będą opróżniane częściej 
p. Gasiak – co z przeterminowanymi lekami, apteki w Konopiskach nie odbierają takich 
odpadów 
p. Ganczarek – powinny odbierać, ale nie ma takiego nakazu 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 231/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę  
Nr 206/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska, podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – Tereny przemysłowe”. 
 
p. Zaleski – poinformował, iż wcześniejsze braki zostały usunięte i decyzja w sprawie 
odlesienia została wydana 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 232/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Tereny przemysłowe”, podjęta 
jednogłośnie. 
 

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska – Górka”. 

p. Zaleski -  omówił treść uchwały 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 233/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Górka”, podjęta większością głosów 
(12 za przy 2 wstrzymujących się). 
 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Nasze 
Konopiska” na realizację zadań własnych gminy. 
 
p. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 234/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Stowarzyszenia „Nasze Konopiska” na realizację zadań własnych gminy, podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r. 
 



p. Poleszczuk – poinformował, że uchwała nie była omawiana na komisji, a radni zobowiązali 
się do zapoznania z nią, czy są jakieś pytania do tej uchwały 
Nie ma. 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 235/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie  zmian w budżecie gminy 
Konopiska na 2013r., podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy  Konopiska na lata 2013–  2024. 

p. Poleszczuk – poinformował, że uchwała nie była omawiana na komisji, a radni zobowiązali 
się do zapoznania z nią, czy są jakieś pytania do tej uchwały 
Nie ma. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 236/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy  Konopiska na lata 2013–  2024, podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 17.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i 
opłat lokalnych na rok 2013r. 

p. Misiak – omówiła treść uchwały, w związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowego 
inkasenta 
p. Lubańska – zaproponowała p. A. Janika 
p. Kołodziejczyk – zaproponował p. I. Cierpiał 
p. Janik -  nie wyraził zgody na bycie inkasentem i zaproponował również p. I. Cierpiał 
p. Ankowska – Lis- poinformowała, że ma pisemną zgodę p. Cierpiał na zaproponowaną 
funkcję 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 

Uchwała nr 237/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie poboru i inkasa podatków 
i opłat lokalnych na rok 2013r. , podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 18.  Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2013 – 2018. 
 
 p. Poleszczuk – uchwała była omawiana na komisji 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 238/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 – 2018, podjęta 
jednogłośnie. 
Ad. 19.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta. 
 



p. Ankowska – omówiła uchwałę w sprawie skargi 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 239/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa 
na działalność Wójta, podjęta jednogłośnie. 
   
  
Ad. 20.  Odpowiedzi na interpelacje. 
 
 p. Socha – odnośnie „30” – cały czas trwają rozmowy,  byliśmy na spotkaniu w MZD, p. 
Soborak zgodził się z naszymi argumentami, ale jak do tej pory nic się nie zmieniło, po 
ponownych wspólnych pomiarach zmniejszono nam odległość w wozokilometrach 
 p. Kuśmierska – ile do tej pory dopłaciliśmy do kursowania „30” 
p. Socha -  w styczniu ok. 6,5 tys. , w lutym ok. 7 tys., za marzec jeszcze nie płaciliśmy 
p. Kowalik – w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej wystąpimy do ZDW 
p. Socha – odnośnie drogi w Hutkach, była zgłoszona do środków powodziowych i będzie 
robiona, projekt jest już wykonany, jest to droga powiatowa 
- odnośnie drogi w Walaszczykach- przekażemy sprawę do powiatu, aby utwardzili pobocze 
p. Kowalik – odnośnie ul. Dolnej – zaplanujemy w budżecie na rok następny środki finansowe 
na nowe podziały, ponieważ tam mieszkańcy oddali część swoich działek pod poszerzenie 
drogi 
p. Socha – odnośnie wypowiadania umów śmieciowych  
– informacja jest zawarta na stronie internetowej gminy, sołtysi dostaną kurendy oraz 
informacje dla mieszkańców, a po świętach zostanie zorganizowany cykl zebrań wiejskich z 
mieszkańcami 
- odnośnie wykonania drogi – ul. Częstochowskiej, na ten rok nie zostały zaplanowane środki 
finansowe na ten cel, ale postaramy się zrobić jak będą wykonywane inne drogi w gminie 
- poinformował o otrzymaniu promes na budowę drogi w Kijasie i Wąsoszu 
- przedstawił projekt budowy stołówki w Zespole Szkół w Konopiskach, koszt wyniesie ok. 
300 tys. z wyposażeniem 
p. Górniak – kto zweryfikuje kosztorys 
p. Socha – na razie nie mamy kosztorysu to są wstępne koszty 
p. Lubańska – uważam, że stołówka w tak dużej szkole powinna funkcjonować 
p. Kościelniak – tyle lat ta szkoła czeka na dożywianie z prawdziwego zdarzenia, musimy iść 
w tym kierunku aby stołówka powstała, musimy znaleźć środki finansowe 
p. Jędryka – czy w związku z otrzymaną promesą na Wąsosz – starczy środków na 
wykonanie do końca, do p. Cegieły 
p. Socha – myślę, że tak 
p. Kuśmierska – większość rady w poprzedniej kadencji była za utworzeniem stołówki, 
wreszcie stało się to możliwe 
p. Skoczylas – dziwi mnie to, że wcześniej nie było takiej możliwości a teraz jest 
p. Janik – podjęliśmy uchwałę w sprawie zmiany inkasenta a w tej chwili jest rata podatkowa, 
gdzie mieszkańcy mają płacić podatek 
p. Misiak -  okres wypowiedzenie umowy jest jednomiesięczny, czyli do końca marca, w 
związku z powyższym p. Chmielewska powinna zbierać jeszcze pierwszą ratę podatku 
p. Chmielewska – nie mogę zbierać, dostałam pismo z urzędu, dzisiaj rozliczyłam i zdałam 
kwitariusz 
p. Misiak – w taki razie podatek można wpłacać w kasie UG lub na konto bankowe 
p. Jarosz – podziękował Wójtowi za środki na drogę na Wąsoszu 
  



Ad. 21. Sprawy różne.  
 
p. Poleszczuk – przedstawił pismo w  sprawie składania oświadczeń majątkowych oraz p. Z. 
Polaka w sprawie podatku od nieruchomości 
p. Górniak - złożył wniosek o zorganizowanie spotkania Rady Gminy z niezależnym radcą 
prawnym. Spotkanie ma na celu   uzyskanie obiektywnej opinii na temat projektów uchwał 
dotyczących przystąpienia do Spółki Wodociągi Częstochowskie oraz zasad wnoszenia 
udziałów. Spotkanie ma również wyjaśnić wszystkie za i przeciw obecnego modelu 
wykonywania zadań własnych gminy oraz zapoznanie z innymi możliwościami ich realizacji. 
p. Poleszczuk – poprosił o przegłosowanie wniosku 
Wniosek p. Górniaka został przyjęty większością głosów (9 radnych głosowało za przyjęciem 
wniosku, 5 wstrzymało się od głosowania) 
p. Lamch – poinformowała, że na początku roku złożyła pismo w sprawie wymiany drzwi w 
świetlicy w Korzonku, czy coś w tej sprawie już 2wiadomo 
p. Socha – poinformował, że pismo zostało przekazane do GCKiR  i trzeba się z nimi 
kontaktować 
 
 
Ad. 22. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


