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Protokół nr 4/2013                                                                                
z XXXI Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 14 maja 2013 r. g. 14.00 
 
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, p.Skarbnik, p. Sekretarz, pracowników Urzędu 
Gminy oraz gości. 
 
Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk-odczytał porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 

na współfinansowanie inwestycji drogowych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice – 
etap IV”. 

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

8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie  obrad. 

p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 
 
p.Anna Misiak Skarbnik Gminy - proszę o wykreślenie pkt. 6 z porządku obrad: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn. „Budowa 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice – etap IV”- 
wyjaśniła, iż uchwała nie musi być podejmowana. 
 
p.Marcin Poleszczuk- Czy są uwagi do wyjaśnienia? Czy są uwagi do porządku obrad? 
W związku z brakiem uwag, proszę o głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 
 
Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 

na współfinansowanie inwestycji drogowych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2013 – 2024. 
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad. 

 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 
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Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Antoni Frania i  
p. Robert Kołodziejczyk. 
 
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych. 
 
p.Marcin Poleszczuk –przechodzimy do pkt. 4, proszę Panią Skarbnik o omówienie uchwały. 
 
p.Anna Misiak Skarbnik Gminy-w związku z przyznaniem Gminie Konopiska promes, mamy 
możliwość przystąpienia do realizacji dwóch zadań: odbudowa drogi gminnej Wąsosz –Kijas 
–Wąsosz oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości 
Rększowice. Pani Skarbnik omówiła uchwałę, zmiany w dochodach i wydatkach oraz zmiany 
w załączniku inwestycyjnym w związku z przystąpieniem do realizacji w/w zadań. 
 
p. Marcin Poleszczuk-proszę o omówienie wszystkich uchwał. 
 
p.Anna Misiak- omówiła pozostałe uchwały oraz proponowane zmiany dotyczące zmniejszeń 
wydatków na poszczególne przedsięwzięcia planowane do realizacji na 2013 r. i 
poinformowała o wniosku o uruchomieniu rezerwy ogólnej oraz przedstawiła informację 
dotyczącą przyszłych wpływów środków z dotacji unijnych. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- staramy się odzyskać podatek VAT, zajmuje się tym Kancelaria Prawna. 
 
p.Zofia Kuśmierska- proszę o wyjaśnienie z czego ten VAT? 
 
p.Skarbnik – jeżeli poniesiony VAT był kosztem niekwalifikowanym. Firma zajmująca się 
tym tematem widzi szansę na odzyskanie, otrzyma ona za to wynagrodzenie, ale tylko po 
odzyskaniu przez nich podatku. 
 
p.Zofia Kuśmierska- na poprzedniej sesji zdejmowaliśmy kwoty z innych zadań na 2013 rok, 
aby przeznaczyć te środki na utworzenie stołówki w Konopiskach. Teraz 50.000,00 zł z tego 
zadania będzie zdjęte i przesunięte na 2014 rok ,wprowadza się zamieszanie. 
 
p. Zofia Kuśmierska- Czy zdjęcie udziału własnego z inwestycji unijnych oznacza rezygnację 
z ich realizacji? 
 
p.Anna Misiak- część inwestycji nie będzie realizowana, nie zostały rozpoczęte, a w 
umowach terminy realizacji zbliżają się do końca. W pozostałych przypadkach, jeżeli będą po 
przetargach ogłoszonych na te nowe zadania oszczędności, możemy je jeszcze realizować. 
Te, które są rozpoczęte , np . remont „Wygodzianki” muszą być ukończone. 
 
p.Elżbieta Kościelniak- czy zadanie dotyczące utworzenia stówki w Konopiskach, będzie 
zatem realizowane? 
 
p.Anna Misiak-tak , zdejmujemy tylko część środków. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały 
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Uchwała 244/XXXI/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych -podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.5 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania?  
 
p.Zofia Kuśmierska- w związku z wprowadzaniem ciągłych zmian, czy można przygotować 
nam na przyszłość załącznik dotyczący inwestycji aktualnie realizowanych w gminie. 
 
p.Marcin Poleszczuk - Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała 245/XXXI/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. -
podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała 246/XXXI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024- podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.7. Sprawy różne. 
 
p.Marcin Poleszczuk- 20 maja w poniedziałek będzie wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Gminy, dotyczące opiniowanie i analizy projektów organizacyjnych placówek oświatowych 
/szkół i przedszkoli/ na rok szkolny 2013/2014 oraz analizy funkcjonowania placówek 
oświatowych pod względem organizacyjnym i finansowym.  
Po przerwie 
Przewodniczący odczytał pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego w 
Katowicach w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda oraz pismo 
Pani Iwony Gruszczyńskiej w sprawie zajęcia stanowiska w jej sprawie przez Radnych 
Gminy. 
 
p.Elżbieta Kościelniak- chciałam wyjaśnić artykuł napisany przeze mnie w ostatnich 
„Pasmach”. Nie ujawniałam nazwiska Radnych jak głosowali na Sesji, tylko informację o 
liczbie głosów , jeżeli podejmujecie Państwo decyzje, to trzeba się zastanowić i mieć 
świadomość że głosy są jawne. Teraz będę pisać więcej artykułów. 
 
p.Zofia Kuśmierska- w poprzedniej kadencji głosowaliśmy za stołówką. 
 
p.Zofia Lubańska – w Hutkach rolnicy mają problem z dzikami, proszę o zaproszenie p. 
Prezesa Romana Mońkę na następną Sesję, aby wytłumaczył procedury, jakie mieszkańcy 
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muszą spełnić, aby dostać odszkodowanie, a nie są one łatwe .Na drodze wojewódzkiej jest 
wyrwa przy przystanku autobusowym, należy też naprawić most. 
 
p.Elżbieta Kościelniak- czy coś już wiadomo w sprawie Pediatrów pracujących w naszym 
ośrodku zdrowia? 
 
p.Wójt Jerzy Socha- jeszcze nie miałem spotkania z p. Dyrektor. 
 
p.Andrzej Janik- co z linią 30 ? 
 
p.Barbara Ankowska-Lis- nie mamy jeszcze odpowiedzi. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- my robimy wszystko, żeby ten kurs utrzymać, ale Prezydenci Urzędu 
Miasta Częstochowy, nie chcą rozmawiać o naszych argumentach. Przypominam, ustaliliśmy 
iż do końca czerwca, ze względu na rok szkolny, utrzymujemy dotychczasowe porozumienie. 
Jeżeli negocjacje nic nie dadzą i nadal będą nam przedstawiane tak niekorzystne warunki 
podpisania porozumienia, będziemy zastanawiać się nad wprowadzeniem dodatkowego kursu 
przez PKS Częstochowa. 
 
p.Wiesław Jędryka- może należy zorganizować jeszcze jedno spotkanie? 
 
p.Stanisław Górniak- chciałem spytać o protokół lub sprawozdanie z kontroli  opłaty 
adiacenckiej. 
 
p.Zofia Kuśmierska- protokół jest dostępny w biurze Rady. Jak przebiega przetarg dotyczący 
ustawy śmieciowej? 
 
p. Wójt Jerzy Socha- nie ma jeszcze wyników przetargu, oferenci złożyli do KIO odwołanie. 
Deklaracje śmieciowe są złożone w 90 %, czekamy jeszcze na Wąsosz, osoby które nie 
złożyły deklaracji będą mieć wystawione decyzję na podstawie meldunku. 
 
p.Stanisław Górniak- co z uchwałami w sprawie Wodociągów Częstochowskich? 
 
p.Wójt Jerzy Socha- jeszcze wiele gmin nie przyjęło tych uchwał, wątpliwości dotyczą 
przejęcia majątku przez największego udziałowca, jeszcze będą przeprowadzane spotkania i 
rozmowy. 
 
p.Marcin Poleszczuk-Czy są jeszcze jakieś pytania? 
 
Pytań nie było. 
 
Ad. 8. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy. 
 
 
Protokół sporządziła: 
Ilona Dudek 


