
 
Protokół nr 10/2013 
z XXXVII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 8 listopada 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, p. Wójta, p. Z-cę Wójta, p. Skarbnik, pracowników Urzędu 
Gminy. 
 
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 
na 2013 r.   
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.  
6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska" 
7. Sprawy różne.  
8. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
p.Anna Misiak- pozwolą Państwo, że najpierw omówię zmiany do WPF a później zmiany do 
budżetu. 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad (13 głosów za). 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na 2013 r. Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
Konopiska na 2013 r.  
p.Anna Misiak- omówiła w.w projekty uchwał. 
 
W tym momencie Radne: Agniesza Gasiak i Marta Lamch opuściły sesję. 
 
p.Zofia Kusmierska- gdzie dokładnie będzie budowane oświetlenie parkingu? 
p.Jerzy Socha –między ul. Lipową a kościołem. 
p.Zofia Kusmierska- umowy są podpisane i nie płacimy? 
p.Anna Misiak- nie płacimy. 
p.Zofia Kusmierska- trzeba będzie duże odsetki płacić. 
p.Anna Misiak- tak. 
p.Zofia Kusmierska- czy jest to rozsądne tyle inwestować i takie odsetki płacić? 
p.Anna Misiak- co roku ostrzegam, że budżet jest przeinwestowany. Możemy wydać tylko 
tyle ile mam. 
p.Wiesław Jędryka – jak by tak nie robić to nic nie było by zrobione. 



p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwał?  
 
Pytań, uwag nie było. 
p.Marcin Poleszczuk- ogłaszam 10 minut przerwy. 
Po przerwie. 
p.Marcin Poleszczuk- przechodzimy do głosowania. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na 2013 r. 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała numer 292/XXXVII/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024, podjęta większością głosów(9 
głosów za, 2- osoby wstrzymały się). 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 283/XXXVII/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy Konopiska na 2013 r., podjęta jednogłośnie(11 głosów za). 
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska" 
p.Anna Misiak- przedstawiła projekt uchwały. 
p.Zofia Kusmierska- to co jest w uzasadnieniu to się to dotyczy spłaty czy zaciągnięcie? 
p.Anna Misiak- o spłacie. 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 284/XXXVII/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska", podjęta jednogłośnie(11 głosów za). 
 
 
Ad. 7. Sprawy różne.  
p.Marcin Poleszczuk- przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady: 
1. Pismo z Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji dot. ustalenia 
terminów sesji Rady Gminy oraz podjęciu uchwały o przystąpieniu gmin do spółki PWIK O. 
Cz. S.A. 
2. Pismo z Federacji Zielonych „GAJA” dot. zabezpieczenia środków finansowych w 
przyszłorocznym budżecie na: 
a) sporządzenie profesjonalnej inwestycji wyrobów zawierających azbest występujących na 
terenie Gminy Konopiska 
b) opracowanie gminnego programu usuwania azbestu. 



3. Pismo o Starosty Częstochowskiego dot. przyjmowania wniosków do Statuetek Starosty 
Częstochowskiego. 
4. Pismo od mieszkańców Wygody dot. drogi gruntowej wyznaczającej drugą linię 
zabudowy, widniejącą w ewidencji gruntów jako działka nr D-233, karta mapy 2, obręb 
Wygoda. 
5. Pismo od mieszkanki Konopisk dot. zgłoszenia  zainteresowania najmu lokalu i  
uczestnictwa w przetargu. 
p.Marcin Poleszczuk- XXXVIII Sesja Rady Gminy Konopiska będzie 21 listopada (czwartek) 
o godz. 9 00. 
p.Stanisław Górniak- proszę o dostarczenie sprawozdania finansowego Spółki Wodociągi 
Częstochowskie za 2012 rok, jak najszybciej. 
p.Stanisław Górniak- proszę o powołanie wspólnej komisji dot. pisma z Związku 
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji dot. ustalenia terminów sesji Rady Gminy 
w sprawie podjęcia uchwał o przystąpieniu gmin do spółki PWIK O. Cz. S.A.  
 p.Marcin Poleszczuk- czy Pan Wójt na informacje, czy jakieś inne gminy podjęły takie 
uchwały? 
p.Jerzy Socha – nie. 
p.Stanisław Górniak – dziś rozmawiałem z Wójtem Herb i Panem Zakrzewskim. Chciałbym 
przybliżyć Gminę Herby, która sama prowadzi gospodarkę wodno-ściekową. Wszystkie 
wpływy i wydatki im się bilansują. Podejmując te dwie uchwały niczego  nie zyskujemy. 
Tym bardziej, że jak podejmiemy te uchwały to raz na zawsze pozbędziemy się majątku, nie 
będziemy mogli wprowadzić żadnych zmian. To tak jak byśmy notarialnie przekazali 
majątek. Nie ma powrotu. 
p.Jerzy Socha – to jest wasza decyzja. 
p.Stanisław Górniak – Spółka Wodociągi Cz. doprowadza nam wodę i odprowadza ścieki ale 
nie oczyszcza ich w własnych oczyszczalniach bo ich nie ma, tylko zrzuca do spółki Warta. 
Przez to płacimy niektóre narzuty podwójnie. Woda w Herbach kosztuje 2,35 zł + Vat, ścieki 
3,00zł+ VAT, opłata abonamentowa 1,99zł a u nas opłata wynosi 23 złote. Jeżeli ktoś zużywa 
około 20 m3 wody i wliczając w to opłatę abonamentową to cena za 1m3 wody i ścieków 
wynosi ok. 12 zł. Biorąc pod uwagę przychód z usług dla gminy Konopiska w stosunku do 
całego przychodu spółki i zastosować ten stosunek do pracowników spółki to gmina 
Konopiska mogła by zatrudnić 8 pracowników o średnim wynagrodzeniu 4300 zł (dane z 
1010 r). Dziś te przychody są dużo większe i można przypuszczać, że jest to już 10-u. 
p.Roman Skoczylas- trzeba wsiąść jeszcze sprzęt pod uwagę. 
p.Stanisław Górniak – jednostka budżetowa z Herb ma swój sprzęt do obsługi i usuwania 
mniejszych awarii. Analizę robiłem w oparciu o materiały z 2010 roku, dlatego chce mieć 
sprawozdanie finansowe spółki Wodociągi Częstochowskie za 2012 rok. 
p.Marcin Poleszczuk- na ta sesje nie wejdą te uchwały. Napiszemy pismo z Rady: w 
odpowiedzi na pismo informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Konopiska odbędzie się 
21.11.2013 o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, na której nie będzie w 
porządku obrad uchwał o przystąpieniu gmin do spółki PWIK O.Cz. S.A. Na tej sesji ustalony 
zostanie termin wspólnego posiedzenia wszystkich komisji dot. w.w tematu. Po spotkaniu 
zapadnie decyzja, co do dalszego postępowania w tej sprawie. Czy chcemy by ktoś z 
wodociągów przyjechał? 
p.Anna Misiak – podstawowym tematem tej sesji są uchwały podatkowe. 
p.Marcin Poleszczuk- w interpelacjach by się taką rozmowę przeprowadziło. 
p.Roman Skoczylas- nic nowego nam nie powiedzą. 
p.Wiesław Jędryka- jak jest awaria to od razu przyjeżdżają, a tak to po mogą nawet po trzech 
dniach przyjechać. 



p.Stanisław Górniak - w umowie jaką zawieramy określamy jaki czas na usunięcie awarii, 
przeważnie w ciągu 12 godzin. Radzę tym Radnym, co mają wątpliwości podzwonić po 
innych gminach. Gminy mają podpisaną umowę z jedną firma np: Gmina Starcza czy Gmina 
Herby. Większe gminy np: Gmina Krzepice czy Poraj mają z dwoma firmami podpisana 
umowę. Gmina Herby zatrudnia siedmiu pracowników. Dziś różne firmy, nawet huty 
rezygnują z własnych służb serwisowych. Te usługi wykonują firmy specjalistyczne. Gminy, 
co prawda mają własną gospodarkę, ale prowadzą fundusz odtworzeniowy. Nie musi on być 
w takiej wysokości jak amortyzacja, do której podmioty prawa handlowego zmusza ustawa. 
Prowadząc własną gospodarkę wodno-ściekową jest większa możliwość odliczenia VAT-u. 
Składam wniosek formalny o dostarczenie sprawozdania finansowego Spółki Wodociągi 
Częstochowskie za 2012 rok, jak najszybciej. 
p.Anna Misiak- to sprawozdanie innej instytucji. My jako gmina mamy obowiązek 
zamieszczać sprawozdanie finansowe, ale nie wiemy czy oni maja taki obowiązek i czy 
możemy prosić o takie sprawozdanie. 
p.Jerzy Socha- postaram się dla Pana Górniaka takie sprawozdanie finansowe przygotować. 
p.Stanisław Górniak- na stronie wodociągi częstochowskie można pobrać, koszt tego 
sprawozdania to 79 zł, albo 35 zł z KRS-u. A powinny być te dane dostępne w ramach ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. 
p.Marcin Poleszczuk- odnoście wniosku Pana Górniaka na najbliższej sesji w sprawach 
różnych ustalimy termin wspólnego posiedzenia wszystkich komisji. 
p.Jerzy Socha- Prezes Wodociagów chce uczestniczyć w takich komisjach, może by takie 
spotkanie u nas zrobić.  
p.Anna Misiak- na poprzedniej sesji Radny Robert Kołodziejczyk zauważył już po 
głosowaniu nieścisłości. Po sprawdzeniu okazało się, że są to błędy pisarskie, wyjaśniła. Na 
komisjach będzie moja zastępczyni ja jadę na szkolenie z vatu. 
p.Stanisław Górniak- jak ktoś jest chętny to zapraszam jest możliwość jechać do Gminy 
Herby zapoznać się jak to u nich funkcjonuje. 
p.Wiesław Jędryka – co to da jak oni mają wszystko swoje. 
p.Jerzy Socha- zapraszam wszystkich na godzinę 10 do Kościoła w Konopiskach na mszę w 
dniu 11 listopada a później na poczęstunek do gimnazjum. 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania? 

 

 
 
Ad. 6. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 
 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                            Marcin Poleszczuk 

 


