
 
Protokół nr 8/2013 
z XXXV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 30 września 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, Z-cę Wójta, Z-cę Skarbnika, p. Sekretarz, sołtysów, 
pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy 
 
p.Marcin Poleszczuk –czy są uwagi do XXXIII i XXXIV protokołu? 
Uwag nie było. 
Protokół z XXXIII i XXXIV sesji przyj ęto jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV 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 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 
dla radnych Gminy Konopiska. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska na 
lata 2013 -2020 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Aleksandria Druga. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Konopiskach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2024. 
15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. 
16. Informacja z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2013 r. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria I – ul. Górna II”.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria I – ul. Dolna”. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rększowice - Góry”. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska - ul. Przemysłowa I”. 
21. Odpowiedzi na interpelacje. 
22. Sprawy różne.  



23. Zakończenie obrad. 
 
p.Anna Świtek - proszę o wycofanie z porządku obrad punktu 7. Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy 
Konopiska. 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad wnioskami o wycofanie punktu siódmego z 
porządku obrad. 
Wnioski przyj ęto większością głosów (12 głosów za, 2 osoby wstrzymały się). 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV 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 zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska na 
lata 2013 -2020 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Aleksandria Druga. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Konopiskach. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2024. 
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. 
15. Informacja z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2013 r. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria I – ul. Górna II”.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria I – ul. Dolna”. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rększowice - Góry”. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska - ul. Przemysłowa I”. 
20. Odpowiedzi na interpelacje. 
21. Sprawy różne.  
22. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
Uwag nie było. 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (14 głosów za). 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 
 
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). 
p.Marcin Poleszczuk-czy są uwagi do sprawozdania lub informacji – uwag i pytań nie było. 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
p.Zofia Kuśmierska- dotyczy kanalizacji na ul. Górnej i ul. Kwiatowej czy będzie przed zimą 
uzupełniony asfalt? 
p.Stanisław Górniak- co z negocjacjami dotyczącymi autobusu numer 30? 
p.Wiesław Jędryka- proszę o ponowienie pisma do Katowic dotyczącego nierówności 
nawierzchni. 
p.Robert Kołodzieczyk- informuję, że nad rzeką Konopką są masowo wycinane drzewa. Czy 
ta osoba ma pozwolenie na wycinkę drzew? Kolejną rzeczą jest przejście dla pieszych. Nie 
widać pasów, trzeba namalować jeszcze raz. 
p.Stanisław Górniak- dotyczy drogi w stronę Konopisk. Powyrywane są duże kawałki asfaltu 
do 70 cm w głąb jezdni. 
p.Jerzy Walentek- na przejściu dla pieszych pani wpadła by pod samochód, proszę o 
namalowanie pasów. 
p.Roman Skoczylas- wyłoniono przetarg na drogę na ul. Gościnnej? Jest szansa, że w tym 
roku uda się to zrobić? 
p.Jerzy Socha- nie wyłoniono, tylko ogłoszono przetarg. 
p.Zenon Skwara- od ul. Przejazdowej jest garb trzeba to wyrównać 
p.Roman Skoczylas- trzeba podsypać to pobocze. 
p.Jan Parkitny- koło pana Stracha jest dziura w kierunku Blachowni na ul. Przejazdowej na 
drodze powiatowej.  
p.Halina Ernt- przynieśli mi małego kotka. Gdzie mam dzwonić w weekendy jak urząd nie 
działa? 
p.Antoni Frania- kotki są ładne i miłe, proszę sobie zostawić. 
p.Wiesław Jędryka - dziękuje Rększowicom za przyczynienie się do autobusu numer 
trzydzieści. Informuję, że jest osiem rodzin z samego Łaźca, które chodzą na autobus, w tym 
jedna niepełnosprawna. 
p.Andrzej Janik - przyłączam się do podziękowań Radnego Jędryki. 
p.Jerzy Socha - również przyłączam się do podziękowań w imieniu mieszkańców Kopalni. 
p.Marcin Poleszczuk - czy są jeszcze jakieś interpelacje. 
Więcej interpelacji nie było. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i 
wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 280/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiących własność gminy, podjęta jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy 
Konopiska na lata 2013 -2020.  
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 



 
Uchwała numer 281/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska na lata 2013 -2020, podjęta 
jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Aleksandria 
Druga. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 282/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Aleksandria Druga, podjęta jednogłośnie(14 głosów za). 
 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Konopiskach. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały?  
p.Antoni Frania –podczas posiedzenia Komisji Oświaty w dniu 19.09.2013 przy omawianiu 
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Konopiskach „Skwer Wojciecha 
Korwin Szymanowskiego„ zadałem sobie pytanie czy koniecznie przy tak zacnej postaci dla 
Konopisk musi poprzedzać nazwa skwer? Skwery są w Polsce tak bardzo rozpowszechnione, 
że spotykamy je wszędzie: w wioskach, osiedlach miast. Zaproponowałem nazwę „Sadyba”. 
Obecny na sesji Pan Wójt zaproponował, aby ten wniosek przedstawić na sesji. Niektóre, a 
może wszystkie komisje zapoznały się z wnioskiem. W celu wyjaśnienia, co oznacza słowo 
„sadyba”, w moim przekonaniu trzeba zestawić „skwer” z „sadybą”. Na podstawie 
dostępnych mi źródeł tj. Słownika Wyrazów Obcych PWN oraz Słownika Współczesnego 
Języka Polskiego Tom 2 str. 321. 
 „Skwer”- z języka angielskiego square, pol. kwadrat. Niewielki teren zieleni miejskiej 
usytuowany zwykle na placu, ulicy lub w otoczeniu gmachu użyteczności publicznej, 
zieleniec (Słownik Wyrazów Obcych).  
„Skwer”- niewielki teren zielony w mieście (Słownik Współczesnego Języka Polskiego Tom 
2 str. 321).  
„Sadyba”-  siedziba, domostwo, zaprosić kogoś do sadyby, ludzka sadyba (Słownik Wyrazów 
Obcych).  
„Sadyba”- miejsce zamieszkania, osada, osiedle, opuszczona sadyba (Słownik 
Współczesnego Języka Polskiego Tom 2 str. 321). 
W moim przekonaniu jest to podniosła nazwa adekwatna do czasów życia Pana 
Szymanowskiego, która po ukazaniu się w folderach o pięknie Gminy Konopiska może 
zwiększyć ruch turystyczny. Wiem, że Państwo Radni wrażliwi jesteście na piękno i 
innowacyjność, więc proszę wybrać między tymi dwoma opcjami. 
 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad zmianą nazwy z „skwer” na „sadyba” 
Większością głosów ustalono, że zostaje „skwer” (za- 4 osoby, przeciw- 6 osób, 
wstrzymały się- 4 osoby). Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 283/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy 
skwerowi w Konopiskach, podjęta jednogłośnie(14 głosów za). 
 



p.Marcin Poleszczuk- ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych dla Gminy 
Konopiska. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 284/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wpisania do 
Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska, podjęta jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.  
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 285/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy Konopiska na 2013 r., podjęta jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2024. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 286/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024, podjęta jednogłośnie(14 głosów 
za). 
 
Ad. 14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 
2013r. 
p.Marcin Poleszczuk- informacja przedstawiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś 
pytania, uwagi? 
 
Informacj ę o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r. 
przyj ęto. 
 
Ad. 15. Informacja z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2013 r. 
p.Marcin Poleszczuk- informacja przedstawiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś 
pytania, uwagi? 
 
Informacj ę z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2013 r. przyjęto. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- zauważyłem rozbieżność między WPF a budżetem. W jednym 
miejscu jest 2700 a w drugim 2400. Proszę o wyjaśnienie. 
p.Jawiga Janik- na kolejnej sesji będzie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 i projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy Konopiska na 2013 r., przygotuję wyjaśnienie. 
 



 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – ul. Górna II”.  
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały?  
p.Stefan Zaleski- przedstawił zmiany w uchwałach. 
p.Stanisław Górniak- zwróćmy uwagę przy głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi planów 
zagospodarowania. Czy obecne i projektowane sieci będą w stanie obsłużyć przyszłe 
zabudowania. Co się okazało przed chwilą, rozpatrywaliśmy sprawę kolektora przy ul. 
Sadowej. Z tego wynika, że kolektor na ul. Opolskiej nie potrafili odebrać więcej ścieków. 
Jeśli to nie będzie uwzględnione, to w przyszłości spotkamy się z koniecznością budowy 
kolejnych kolektorów nie tylko ściekowych, ale i wodociągowych.  
p.Jerzy Socha- jesteśmy w trakcie negocjacji działki koło Kost –Bet, będziemy budować 
oczyszczalnię. Ścieki Kopalnia, Aleksandria będą przekierowane. Na ten moment nie ma się, 
co bać. 
p.Zofia Kuśmierska- może kanał nie jest potrzebny? 
p.Jerzy Socha- jest potrzebny. 
p.Zofia Kuśmierska- jaki przebieg będzie tego kanału. 
p.Jerzy Socha- wyjaśnił przebieg. 
p.Zdzisław Kowali- wyjaśnił, dlaczego robimy ten kanał. Będzie służył Aleksandrii, ale może 
służyć innym, można zrobić przekierunkowanie. 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 287/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Górna II”, podj ęta 
jednogłośnie(14 głosów za). 
 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – ul. Dolna”. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- w §4, punkt 4 jest błąd powinno być Rady Gminy Konopiska a nie 
Poczesna. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 288/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Dolna” ”, podj ęta 
jednogłośnie(14 głosów za). 
 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rększowice - Góry”. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- w §4, punkt 4 jest błąd powinno być Rady Gminy Konopiska a nie 
Poczesna. 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
Uchwała numer 289/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego 



planu zagospodarowania przestrzennego „Rększowice - Góry”, podjęta jednogłośnie(14 
głosów za). 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska - ul. Przemysłowa I”. 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, 
uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Stefan Zaleski- wyjaśnił zmiany w oznaczeniach rysunku. 
 p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 289/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - ul. Przemysłowa I” ”, podjęta 
jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 20. Odpowiedzi na interpelacje. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Zofii Kuśmierskiej - wyjaśnił, to jest tymczasowe położenie 
tłucznia. Ze środków unijnych będziemy starali się zrobić nawierzchnię. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Stanisława Górniaka – poinformował o zmianie dyrekcji w 
PKS. Obecnie szukamy sposobu jak przejąć tą spółkę, czy jedna gmina przejmie, czy 
wszystkie, pracujemy nad tym z kancelarią prawną. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Wiesława Jędryki –wyślemy pismo do Katowic. Jest 
przeznaczona kwota 155 milionów na przebudowę tego odcinka. Są gorsze skargi tak jak 
zgłoszona przez p.S.Górniaka. Zarząd ma małe pieniądze, bo mają problemy z przejętą koleją. 
Chcieli nam przejąć środki z oszczędności. Będziemy mieli aneks, bo zarząd się przychylił za 
nami. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Roberta Kołodzieczyka- właściciel 15-20 hektarów wystąpił 
z pismem o pozwolenie na wycinkę drzew do 10 lat, które nie wymagają pozwolenia. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Jerzego Walentka- od ul. Śląskiej do szkoły chcemy zrobić 
chodnik, to by było nawiązanie przejścia do ul. Śląskiej. Naczelnik ruchu nie pozwala i nie są 
w stanie. Jak by był chodnik to by ułatwiło, ciężko się rozmawia z Zarządem Dróg. Jeszcze 
raz ponowimy sprawę, może się uda. Zgłaszałem problem odwodnienia centrum Konopisk. 
Przy dużych opadach deszczu woda nie jest odprowadzana. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Stanisława Górniaka - dot. drogi numer 904 od ronda w 
stronę Konopisk, zgadzam się z Panem. Wyślemy pismo w tej sprawie. 
p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Zenona Skwary, p.Romana Skoczylasa i p.Jana Parkitnego -
zajmiemy się tym. 
 
p.Wiesław Jędryka- mam pytanie do Pana Zaleskiego. Ludzie chcą podzielić działki na 
Wąsoszu, chodzi o drugą linię zabudowy. 
p.Stefan Zaleski- poinformował, że po około miesiącu, półtora będą wyjaśnienia, po takim 
czasie będzie można powrócić do tematu. 
p.Wiesław Jędryka- chodzi o to by móc zrobić to jak najszybciej. 
p.Jerzy Socha- dotyczy drugiej linii zabudowy, w Rększowicach jedna osoba blokuje budowę 
drogi. Muszą być od wszystkich osób oświadczenia o przekazaniu pod drogę ziemi. Proszę 
zrobić z mieszkańcami spotkanie i zebrać podpisy. Jak będą wszystkich podpisy ruszymy. 
p.Marcin Poleszczuk-czy są jeszcze jakieś interpelacje. 
Więcej interpelacji nie było. 
 
 
 



Ad. 21. Sprawy różne.  
 
p.Stanisław Górniak –zrobiono nowy przepust od chodnika przy remizie do rowu obok 
p.Sternaka. Rów ten jest w fatalnym stanie, podmyte są przepusty i pobocza. Czy przewiduje 
się umocnienie? 
p.Jerzy Socha- wyjaśnił, separator będzie przy rzece. 
p.Izabela Kowalska- dziś upływa termin odbioru przez straże sprzętu. Jak nie odbiorą będzie 
kara i zakaz przez 2 lata. Mam kontakt z panią skarbnik i nie ma pieniędzy. Czy można dziś 
odebrać ten sprzęt? 
p.Jerzy Socha- w przerwie rozmawiałem z przewodniczącym, ustaliliśmy, że wszystkie 
jednostki będą mogły odebrać sprzęt. Dostałem ustne zapewnienie, że w październiku 
dostaniemy zablokowane pieniądze. 
p.Izabela Kowalska-to możemy odebrać sprzęt? 
p.Jerzy Socha- tak. 
p.Anna Wojciechowska- zwracam się z prośbą do Wójta by dołączył do projektu kanalizacji 
ul. Leśną, ul. Wrzosową. 
p.Jerzy Socha- w ostatnich dniach dostałem pismo dotyczące oszczędności. Ministerstwo 
wyraziło by zgodę, musimy spełnić jeden warunek ilość mieszkańców na 1 km2 . Wola Rady 
czy wyrazi zgodę na przyłączenie ul. Leśnej, ul. Wrzosowej. 
p.Zofia Lubańska- dotyczy odnowienia rowów w Hutkach. W niektórych miejscach są 
odnawiane, a w innych nie. W dwóch miejscach się kończy rów, co będzie robione? 
p.Zdzisław Kowalik- będziemy rozmawiać z zarządem dróg, to oni ustalali z projektantem, 
nie my. 
p.Jerzy Socha- składam wniosek formalny czy mam zielone światło, czy nie by te dwie ulice 
przyłączyć do kanalizacji? 
p.Zofia Kuśmierska- ten duży korektor, on jest dofinansowywany z PROWU w 50%, może on 
powinien tam się znaleźć? 
p.Zdzistał Kowalik- wyjaśnił, że nie uzyska on efektu. 
p.Zofia Kuśmierska- czy monituje Pan Wójt sprawę dotyczącą odblokowania pieniędzy z 
kanalizacji? Czy skarga złożona przez Hutki jest wyjaśniona? 
p.Jerzy Socha- wyjaśnił, były trzy kontrole po złożonej skardze. Pieniądze mają wpłynąć. 
p.Zofia Kuśmierska- czy jest wyjaśnione, że jest wszystko prawidłowo? 
p.Jerzy Socha- tak, wszystko jest prawidłowo. Przeliczyli nam jeszcze raz kwotę, przedstawił, 
jakich kosztów nie uwzględnili nam.  
p.Zofia Lubańska- jeśli była taka skarga, to czemu Pan Wójt nie poinformował nas o niej? 
Chciał Pan to pod dywan zamieść? Do dzisiejszego dnia nie widzieliśmy pisma. 
p.Andrzej Jarosz- chciałem przypomnieć o drodze i moście w Wąsoszu, może w tym roku nie 
będzie za późno. 
p.Jerzy Socha- chciałem powrócić do tematu przyłączenia dwóch ulic do kanalizacji czy mam 
zgodę radnych? 
p.Marcin Poleszczuk- poprosił radnych o przegłosowanie. 
Radni jednogłośnie(14 za) poparli przyłączenie do projektu kanalizacji ul. Leśną, ul. 
Wrzosową. 
p.Roman Skoczylas- jest ładna droga przy cmentarzu wybudowana, korzenie dębów podnoszą 
drogę. Wysokie samochody czy autobusy zahaczają o nie. Dęby coraz bardziej nachylają się. 
Za jakiś czas trzeba będzie znowu robić drogę. Pani Ankowska napisała pismo i nadal nie ma 
odpowiedzi. Ta sprawa już chyba 10 lat się ciągnie. Trzeba to ponaglać. 
p.Elżbieta Kościelniak- podziękowała wszystkim radnym i sołtysom, którzy przybyli na ślub 
jej syna. 



p.Jerzy Socha- poruszył temat logopedy, która pracuje na umowę a powinna na kartę 
nauczyciela obecnie ta pani pracuje 35 godzin. Dyrektorzy sugerowali, że wyrobiłaby średnie. 
p.Roman Skoczylas- na komisji finansów trzech radnych było przeciw, jeden się wstrzymał. 
Po przemyśleniu doszłem do wniosku, że nie możemy jednego nauczyciela traktować inaczej, 
powinniśmy dać mu możliwość dalszego kształcenia się. Zmieniłem zdanie jestem za. 
p.Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak- to jest tylko jeden nauczyciel tak zatrudniony w całej 
gminie. Od 1 stycznia są zmiany w oświacie dodatek wiejski ma być wliczany do 
wynagrodzenia. Jak wejdzie to nie będziemy musieli do średnich dopłacać. Komisja Oświaty 
wyraziła pozytywną opinię. Wyjaśniła jak jest zatrudniona obecnie pani logopeda a jak będzie 
jak będzie na karcie nauczyciela i jak to się ma finansowo. 
p.Elżbieta Kościelniak- znam, tą panią, to dobra osoba. Proszę radnych o wyrażenie zgody, ta 
nauczycielka jest bardzo pokrzywdzona. 
p.Jerzy Socha- przedstawił pismo od pani Katarzyny Podsiadlik, dotyczące prośby o 
dofinansowanie żłobka. Dzisiaj nie mamy możliwości. To, co przedstawiła p.Magdalena 
Jarosz – Wawrzyńczak dotyczące średnich, to wtedy moglibyśmy pozytywnie zrealizować 
wniosek. Do końca roku zastanowimy się, w jaki sposób udzielić pomocy.  
p.Zofia Kuśmierska- teraz jest najlepsza możliwość przy projekcie budżetu na przyszły rok. 
p.Jerzy Socha- złożę do budżetu i Państwo zadecydują czy zwiększyć czy zmniejszyć kwotę 
dofinansowania. 
p.Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak- Rada Gminy może, ale nie musi dofinansowywać 
żłobka. Do przedszkola musimy dopłacać zmusza nas ustawa. Kwota, jaką państwo 
Podsiadlikowie oczekują to ok. 500 zł, to nie musi być taka kwota. 1000-1200 zł to ceny za 
żłobek w dużych miastach. W Częstochowie nie ma prywatnych żłobków, są tylko 
samorządowe, lista oczekujących jest długa. Moglibyśmy ogłosić konkurs na realizację opieki 
nad dziećmi do lat trzech. 
p.Marcin Poleszczuk - czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? 
 
22. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy. 
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