
Protokół nr 12/2013 
z XXXIX Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2013 r. godzina 12.00 
 
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, Z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, mieszkańców, gości. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z  XXXVIII Sesji Rady Gminy. 
p.M.Poleszczuk-czy są uwagi do protokołów z XXXVIII sesji? 
Rada Gminy protokoły z XXXVIII  sesji przyjęła jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
p. M.Poleszczuk- odczytał porządek obrad. 
  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu XXXVIII 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 uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Konopiska na lata 2014-2021. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska - Rekreacja” 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska – ul. Spółdzielcza” 
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria I – ul. Zielona II” 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 
gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na rok 2013. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 - 2024. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na rok 2014. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata  2014 - 2024. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Budowa 
instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku 
Gminnej Hali Sportowej i Przedszkola Gminnego w Konopiskach". 
17. Odpowiedzi na interpelacje. 
18. Sprawy różne.  
19. Zakończenie obrad. 
 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę o głosowanie nad 
porządkiem obrad. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 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.M.Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do sprawozdania lub informacji?  
Uwag i pytań nie było. 
p.M.Poleszczuk- powitał Radnego Powiatowego Pana Mieczysława Chudzika. 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
p.M.Poleszczuk i R.Kołodziejczyk- w imieniu wszystkich Radnych Gminy Konopiska złożyli 
życzenia i gratulacje Pani Alicji Żurek z okazji 10-lecia pracy jako Ławnik Sądu Okręgowego 
w Częstochowie. Wręczyli pamiątkową tabliczkę i kwiaty. 
 
p.Stanisław Górniak- odczytał interpelacje: 
1. Za jaką kwotę Wodociągi Częstochowskie wraz z spółką BD-2 kupiły Elsen. Prasa 
donosiła, że oferta wynosiła 35 mln zł. Z czego sfinansowano ten zakup skoro zysk za 2012 
wynosił niecałe 4 mln zł. Czy była zgoda zgromadzenia ogólnego Związku Kom Gmin. Z 
materiałów prasowych wynika, że Zarząd Związku został tylko poinformowany o zakupie. 
Czy Związek panuje nad poczynaniami spółki? Czy jest to przyczyną podwyżki opłat za wodę 
i ścieki?  

2. Czy jest prawdą że nowo utworzona spółka akcyjna pod nazwą BD-5 złożona z 
warszawskiej spółki BD2 i Spółki Wodociągi Częstochowskie ma zainwestować w nowo 
kupiony ELSEN 10 mln zł. Jest to ok. 1/10 rocznego przychodu Spółki Wodociągi Cz. Jak 
obecnie funkcjonuje kontrola przepływu pieniędzy pomiędzy Spółką Wodociągi Cz. a Spółką 
BD5. Mamy jakiś dziwny twór, który posiada 3 prezesów, 3 zarządy i zgromadzenie ogólne 
oraz 2 rady nadzorcze. Dlaczego w radzie nadzorczej spółki Wodociągi Cz. jest 3 
przedstawicieli Częstochowy wraz z prezydentem Matyjaszczykiem co jest może zgodne z 
statutem ale nieuczciwe w stosunku do liczby mniejszych gmin.  

3. Czy wobec negatywnej opinii Izby Skarbowej w Katowicach, działającej w imieniu 
Ministra Finansów, dotyczącej interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób 
prawnych, z tytułu nieodpłatnego przekazania Spółce przez Związek Komunalny Gmin ds. 
Wodociągów i Kanalizacji środków trwałych w formie darowizny, korzystanie z majątku 
Związku przez Spółkę Wodociągi Cz będącej udziałowcem BD-5 jest zgodne z prawem?  

W ustawie o samorządzie gminnym art.73a ust.1 mówi „Do gospodarki finansowej związku 
międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. „ a więc 
non profit czyli bez zysku w odróżnieniu do w/w spółek prawa handlowego.  

Taka konstrukcja świadczenia zadań własnych gminy jest sprzeczna z pojęciem i istotą 
samorządu. Samorząd działa w ramach ustaw na własną odpowiedzialność, dla dobra 
mieszkańców. Gdzie w tych działaniach widać dobro mieszkańców? 
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Czy sprawa rękojmi dotyczącej nadzoru i wykonawstwa robót na drodze 908 już jest 
wyjaśniona? Dotyczy zastrzeżeń Zarządu Dróg Wojewódzkich do nośności podłoża w 
miejscu budowy kanalizacji. W interesie gminy jako inwestora jest dopilnowanie właściwego 
wykonawstwa inwestycji. W związku z powyższym wnoszę o ustalenie, z jakiego powodu nie 
zostały dotrzymane kwestionowane przez Z.D.W. Parametry, kto za to odpowiada. Z uwagi 
na odległy termin przebudowy drogi DW 908 (2018r) należy w drodze rękojmi dochodzić 
naprawy nawierzchni jezdni. Nie może dojść do sytuacji, że kolejne 5 lat będzie prowadzona 
korespondencja pomiędzy Gminą a Zarz. Dróg Woj., kto ma naprawić jezdnię. Obecny stan 
zagraża bezpieczeństwu ruchu oraz powoduje uszkodzenia budynków. 

Myślę, że gminy nie stać na wydatki z tytułu niedociągnięć innych uczestników procesu 
inwestycyjnego.  

 
p.J.Socha- proszę o przekazanie mi tych interpelacji na piśmie. 
p.M.Chudzik- odczytał pismo( w załączniku) że Mieczysław Chudzik podczas obrad XXVI 
Sesji Rady Powiatu w Częstochowie w dniu 19 grudnia 2013 roku zgłosił ustnie pytanie: czy 
most w m. Wąsosz przy drodze powiatowej 1050 S zakwalifikowany przez komisję 
weryfikacyjną do remontu ze środków powodziowych został zgłoszony do marszałka? 
Rozmawiałem z dyrektorem, na początku roku ma przyjechać komisja. 
p. Z.Skwara- przystanek przy ul. Piastowskiej. Jak wysiada się z autobusu jest rów, trzeba 
zrobić dryny i zasypać. 
p.A.Janik –na wspólnym posiedzeniu komisji wnioskowałem o świetlice dla Walaszczyk. 
Proszę by przed głosowaniem budżetu organ wykonawczy przedstawił rozwiązanie, bo nie 
jest ono ujęte w budżecie. 
p.J.Socha – podjedliście decyzje, że nowych projektów nie rozpoczynamy. Wygoda i remiza 
w Hutkach robimy, nie rozpoczynamy nowych. Nie mieliśmy pieniędzy na bieżące 
utrzymanie gminy, gdy zablokowali nam pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Moja propozycja była jak będzie szansa żeby wykupić budynek z płyty 
wielowarstwowej. Rozmawiałem z Panem Strachem i obiecał, że część środków finansowych 
przeznaczy dla Walaszczyk. 
p.A.Janik- powstaje nowa inwestycja „Wozownia w Aleksandrii” a pominięta zostaje 
inwestycja, która od lat była w budżecie do realizacji. Nie ma zabezpieczonych funduszy na 
ten cel. 
p.J.Socha – jak będą środki to będziemy inwestować. To jest tylko projekt. Nie wiem jak 
będzie z finansami. Proszę wskazać, której inwestycji nie robić, by tą zrobić. 
p.A.Janik- proszę o taką odpowiedz na piśmie. 
p.E.Kościelnia- „Tuszynek” umiera śmiercią naturalną. Wynajęli szalety dla osób, co 
przyjeżdżają na zakupy. Jak można to rozwiązać? 
p.J.Socha – Pani Ania Ankowska udzieli odpowiedzi na to pytanie. 
p.A.Ankowska- część dzierżawimy a część ma swój zarząd. Do tej pory pomagaliśmy, byli 
tam pracownicy interwencyjni, teraz nie mamy, kogo tam dać. Jak Centem Handlowe zwróci 
się to wydzierżawimy im. Oni wiedzą, że muszą się zwrócić o wydzierżawienie do nas. 
Przyszła Radna Zofia Kuśmierska. 
p.W.Jędryka- zwracam się do Radnego Powiatowego Mieczysława Chudzika by powiadomił, 
kiedy będzie ta komisja. Proszę powiadomić też sołtysa. 
p.M.Chudzik- dobrze powiadomimy. 
p.S.Górniak- chodzi o świetlice wiejską, czemu pobrano ode mnie opłatę 30 zł za godzinę 
użytkowani świetlicy dla klubu SLD? Czemu mają służyć te świetlice? 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2014-2021. 
p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 
do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 307/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 
2014-2021, podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska - Rekreacja” 
p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 
do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.S.Zaleski- poinformował o drobnych zmianach w uchwale. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 308/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja”, podj ęta jednogłośnie (15 
głosów za). 
 
Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska – ul. Spółdzielcza” 
p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 
do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.S.Zaleski- na komisjach informowałem o negatywnym stanowisku inspektora sanitarnego. 
To nie jest opinia tylko pismo z zastrzeżeniami. Plan może być uchwalony z zastrzeżeniami 
formalno merytorycznymi. 
p.S.Górniak- odłóżmy ten projekt uchwały na kolejną sesję. 
p.M.Poleszczuk-w porządku obrad mamy ten punkt. 
p.B.Ankowska –Lis – tego punktu nie możemy wycofać bo jest w porządku obrad. Ja też 
dowiedziałam się jak porządek został ustalony. Uważam, że lepiej będzie przegłosować 
negatywnie tą uchwałę i na kolejnej sesji zostanie jeszcze raz przedstawiona. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska – ul. Spółdzielcza”- jednogłośnie nie został przyjęty ( za -0 osób, przeciw -15 
osób). 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria I – ul. Zielona II” 
p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 
do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.S.Zaleski- poinformował o drobnych zmianach w uchwale. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 309/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Zielona II” ”, podj ęta 
jednogłośnie (15 głosów za). 
 
p.M.Poleszczuk – ogłaszam 10 minut przerwy 
po przewie  
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p.M.Poleszczuk- wznawiam obrady. Witam Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Konopiskach, udzielam głosu Panu Wójtowi 
p.J.Socha- przedstawił Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach Pana 
Marcina Marandę. 
p.M.Maranda- witam wszystkich, dziękuję za życzliwość innych instytucji publicznych 
jestem do Państwa dyspozycji. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 
do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 310/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia 
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy, podjęta jednogłośnie (15 głosów 
za). 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na rok 2013. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 311/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Konopiska na rok 2013, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 - 2024. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 312/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013 - 2024, podjęta 
jednogłośnie(15 głosów za). 
 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na rok 2014. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały, poinformowała o pozytywnej opinii z uwagami RIO. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 313/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Konopiska na rok 2014, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
p.A.Frania – dziękuję za 10 tys. zł, które znalazło się w budżecie na 2014 rok: Wójtowi, Pani 
Skarbnik i wszystkim radnym a w szczególności Radnemu Robertowi Kołodziejczykowi za 
bronienie tych 10 tys. zł. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata  2014 - 2024. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
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Uchwała nr 314/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata  2014 - 2024, podjęta 
jednogłośnie(15 głosów za). 
 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. "Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania 
c.w.u. w budynku Gminnej Hali Sportowej i Przedszkola Gminnego w Konopiskach". 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr 315/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Budowa instalacji kolektorów 
słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku Gminnej Hali Sportowej 
i Przedszkola Gminnego w Konopiskach", podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- odpowiedź dla p.S.Górniaka- opłata została pobrana tylko dlatego, 
że było to spotkanie polityczne. 
p.S.Górniak- jak by to było ze mną spotkanie to pobrali byście opłat? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-świetlica jest apolityczna i nie powinniśmy promować żadnych 
ugrupowań politycznych. 
p.R.Kołodziejczy- radny jest z przedstawicielem SLD.  
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- odpłatnie może, to są bardzo małe kwoty by zwróciły się koszty 
za światło itp. 
 
Ad. 18. Sprawy różne. 
p.M.Poleszczuk- poinformował o trzech decyzjach umarzających postępowanie nadzorcze. 
Podjęte zostały uchwały doprowadzające do stanu zgodnego z prawem. ( w załączeniu 
pisma). 
p.A.Misiak- na wspólnej komisji informowałam o aneksie do autobusu linii nr 30. Miałam 
informacje, że będziemy musieli dopłacić ok. 67 tys. zł za rok. Pani Sekretarz poinformowała 
mnie o zmianie. Umowa została podpisana na pół roku za kwotę 35 tys. zł . Z tego wychodzi, 
że możemy więcej zapłacić. 
p.B.Ankowska-Lis- w drugiej połowie roku odlicza się lipiec i sierpień – miesiące wakacyjne i 
będzie taniej. 
p.W.Jędryka- jak wygląda sprawa z dowozem dzieci do szkoły w Aleksandrii? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- od nowego semestru szkolnego- od lutego PKS będzie dowoził 
dzieci do szkoły w Aleksandrii. 3.30 brutto kosztuje 1 km, dziennie to będzie pętla 20 km. 
Autobus będzie jeździł w dni szkolne. Zostały poprzesuwane dzwonki, godziny rozpoczęcia 
zajęć i skrócone przerwy. 
p.H.Ernt- koło Pana Kidonia bardzo pozarastały drogi pożarowe czy można wysłać 
pracowników interwencyjnych by powycinali? 
p.W.Jędryka- mieszkańcy sami powinni to zrobić. 
p.H.Ernt- mieszkańcy sami skosili boisko. Radna powiedziała, że są na to pieniądze i to 
gmina powinna to zrobić. Teraz nikt nie chce nic zrobić w czynie społecznym. 
p.Z.Lubańska- jak ja byłam sołtysem to z rady sołeckiej kupiliśmy kosiarkę i sama kosiłam. 
Za swoje pieniądze sama skosiłam przystanek. 
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p.M.Chmielewska- czy Wójt wystąpił do MPK? Jak idzie się na ul. Przyjemną bardzo słabo 
świecą światła. Czy można wystąpić z prośbą o naprawienie do stacji paliw. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-  będziemy interweniować w tej sprawie. 
p.A.Janik- autobus linii numer 30 nie zbiera ludzi z pętli tylko muszą chodzić do kapliczki. 
p.B.Ankowska-Lis- tam nie ma przystanku wyznaczonego, a musiał by być wyznaczony. 
p.Z.Kuśmierska- wyjazd z pętli stanowi pewne zagrożenie i może wynika to z ich 
wewnętrznych przepisów, że nie mogą zabierać ludzi. 
p.A.Janik- oświetlenie trzeba sprawdzić w całej gminie a nie tylko na Wygodzie. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- zwrócimy się do sołtysów z prośbą by zrobili przegląd lam. 
p.R.Skoczylas- na ul. Strażackiej zgłaszałem już wcześniej, że korzenie drzew podnoszą 
kostkę i coraz bardziej się pochylają. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- to już było zgłaszane, do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi. 
Złożyła wszystkim w imieniu swoi i Wójta życzenia Noworoczne.  
p.M.Poleszczuk- złożył wszystkim życzenia Noworoczne 
Ad. 19. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIX sesji. 
 

 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
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