
 
Protokół nr 4/2014 
z IV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2014 r., godz. 11:00. 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W IV sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady- Pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad, jest kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska moŜe 
obradować i podejmować uchwały. 

p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał radnych, sołtysów, Zastępcę 
Wójta - Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy – Panią Annę Misiak, Sekretarza Gminy – Panią 
Barbarę Ankowską – Lis, pracownika biura Rady – Panią Annę Podsiadlik, pracowników 
urzędu oraz zaproszonych gości i mieszkańców. 

11:05- przyszedł radny p.M.Poleszczuk. 

p.E.Bałdyga – powitał radnego p.M.Poleszczuka.  

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad.: 
p.E.Bałdyga –odczytał porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Interpelacje radny 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska 
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjętej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2015. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Sprawy róŜne. 
16. Zakończenie obrad 
 



p.E.Bałdyga – po ustaleniu porządku obrad dzisiejszej sesji wpłynęły do nas jeszcze 4 
projekty uchwał, proponuję by miały kolejno numer: 
 
14. Projekt uchwały w sprawie odwołania Measure Authorising Officer (MAO) - 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności. 
 
 
15. Projekt uchwały w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) - 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „ 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności. 
 
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska. 
 
17. Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy 
Konopiska. 
 
18. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
19. Sprawy róŜne. 
 
20. Zakończenie obrad 

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad? 

p.S.Górniak- proponuję przesłać wyŜej wymienione projekty uchwał na komisje. 

p.E.Bałdyga –MAO te punkty nie podlegają dyskusji muszą być na dzisiejszej sesji. 
Wynagrodzenie wójta proponowałbym ustalić na dzisiejszej sesji, a pkt. 17.moŜna zdjąć i 
przekazać na komisje. Słucham propozycji klubu i radnych. 

p.A.Janik- proponuję diety wójta i radnych by zostały omówione na komisjach by 
przygotować analizę jak jest w sąsiednich gminach, a MAO na dzisiejszej sesji. 

p.A.Misiak- obie te uchwały mają wpływ na budŜet. Muszę wiedzieć wcześniej. Proszę 
przewodniczących komisji o ustalenie jak najszybciej komisji w celu pracy nad budŜetem na 
2015 rok. BudŜet musi być uchwalony do końca roku w wyjątkowych sytuacjach do końca 
stycznia. 

p.B.Ankowska- Lis- przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie wynagrodzenia dla 
wójta. Wójt pracuje a nie ma ustalonego wynagrodzenia. Diety to nie jest to samo, co 
wynagrodzenie za pracę. Mam przygotowane wynagrodzenie wójta i radnych w ościennych 
gminach. 

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad? 



Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad wyŜej 
przedstawionych uchwał. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  13 radnych 
                            „przeciw”                                    1 radnych 
                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

Rada Gminy większością głosów przyjęła wprowadzenie wyŜej przedstawionych uchwał 
do porządku obrad. 

p.E.Bałdyga - proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  13 radnych 
                            „przeciw”                                    1 radnych 
                            „wstrzymało się”                         1 radnych 
Rada Gminy większością głosów przyjęła porządek obrad. 
 
p.E.Bałdyga - przedstawiam porządek obrad dzisiejszej sesji: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Interpelacje radny 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska 
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjętej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2015. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
14. Projekt uchwały w sprawie odwołania Measure Authorising Officer (MAO) - 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności. 
15. Projekt uchwały w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) - 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „ 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności. 
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska. 



17. Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy 
Konopiska. 
18. Odpowiedzi na interpelacje. 
19. Sprawy róŜne. 
20. Zakończenie obrad 
 
Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
p.E.Bałdyga – proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 
p.R.Kołodziejczyka-, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
 
Ad. 4. Interpelacje radnych. 
p.S.Górniak- jak daleko jest zaawansowana sprawa rozwiązania fetoru z kanalizacji w 
róŜnych miejscowościach? 
 
p.O.Szczepańska- do końca 2014 r. miała być na ul. Klonowej połoŜony asfalt na poboczu. 
Czy zostanie to jeszcze w tym roku zrobione? Czy trzeba czekać czy moŜna przypomnieć? 
 
p.A.Chmielewska- chciałam uzyskać więcej informacji na temat centrum przesiadkowego. Jak 
to ma wyglądać? Jaki to jest projekt? 
 
p.J.Walentek – czy będzie rozmowa z rejonem dot. przejścia dla pieszych oraz chodnik na ul. 
Sportowej. 
 
p.K.Kruk- w imieniu mieszkańców ul. Zielonej w Konopiskach odczytał interpelacje 
podpisaną przez mieszkańców dot. poprawy nawierzchni ulicy Zielonej. ZłoŜył ją na ręce 
Zastępcy Wójta – Pani Zofii Kuśmierskiej. 
 
p.P.Szczerbak- proszę o poprawienie nawierzchni na ul. Polnej, jest to boczna od ul. 
Opolskiej. 
 
p.A.Janik- w poprzedniej kadencji były wnioski o naprawę drogi bez nazwy w kierunku na 
Tarnowskie Góry, droga w lewo, w trybie pilnym. 
 
p.Z.Skwara- proszę o wyregulowanie oświetlenia ulicznego. Za wcześnie się zapalają i długo 
świecą. 
 



p.W.Bator- chodzi o wyznaczenie głównej ulicy i oznakowanie dot. skrzyŜowania ul. 
Bukowej i ul. Źródlanej, zrobiło się tam niebezpieczne skrzyŜowanie, nie wiadomo która jest 
główna. Jest tam wysokie ogrodzenie, które ogranicza widoczność. 
 
p.R.Kołodziejczyk- dobrze było by tam lampy zamontować. Jest tam bardzo niebezpiecznie, 
jest ciemno i jest słaba widoczność. 
 
p.T.Kuś- kończy się rok i umowa z „30 -stką”, czy coś wiadomo o nowej umowie czy będzie 
dalej jeździć czy tylko do ul. Przyjemnej. Na terenie szkoły w Łaźcu jest duŜa dziura proszę o 
jej załatanie. 
 
p.J.Parkitny- kawałek drogi w Walaszczykach zgłaszałem o naprawę i odbudowę tej drogi. 
Proszę o naprawienie drogi a późniejszym czasie jej odbudowanie. 
 
p.A.Janik-, jeśli chodzi o lampy, to zgodnie z umową z poprzedniej kadencji sołtysi mieli 
policzyć brakujące lampy. Dobrze by było jak by się wywiązali z obietnicy. 
 
p.W.Gajos- chciałem zwrócić uwagę na boczna drogę w Kowalach, która prowadzi do 
zakładu p.Miedzińskiego. Droga była ładnie zrobiona. Podczas budowy kanalizacji droga 
została zniszczona. Do tej pory nie została odbudowana. Pan Kowalik zapewniał, Ŝe po 
zakończeniu kanalizacji zostanie przywrócona do pierwotnego stanu. Firma w tym miejscu 
zrobiła sobie magazyn kruszywa i rozjeździła drogę. Czy zostanie to zrobione w ramach 
przywrócenia drogi do stanu pierwotnego czy będzie musiała być robiona nowa inwestycja z 
budŜetu gminy? 
 
p.E.Bałdyga – to wykonawca powinien przywrócić drogę do pierwotnego stanu. 
 
p.O.Szczepańska- ul. Kwiatowa, droga w 1/3 jest zrobiona a pozostała część 2/3 jest nie 
skończone. Czy w tym roku jest taka moŜliwość by skończyć tą drogę? 
 
p.A.Jarosz- chodzi o drogę powiatową Wąsosz –Łaziec i most powiatowy. Był przypadek, Ŝe 
utopił się samochód, jednostka OSP musiała wyjeŜdŜać. Jest to dokładnie 462 m, bariery na 
moście się rozchodzą, proszę o informację w tej sprawie. Przedstawił protokół ze spotkania ze 
104 mieszkańcami, którzy uczestniczyły w pracach dot. autobusu. Zwracam się z prośba o 
przywrócenie 7 kursów od Przyjemnej do Wąsosza.  
 
p.R.Skoczylas- dot. oświetlenia ul. Rolniczej i ul. Przejazdowej. 
 
p.E.Bałdyga – czy są jeszcze jakieś interpelacje? Nie widzę. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. 
p.E.Bałdyga – uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 



 
Uchwała nr 10/IV/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań zarządzania przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych. 
p.J.Kielan- omówił projekt uchwały. 
 
p.S.Górniak- powiat ma w swoich zadaniach transport publiczny. To jest „spycho-technika” 
zadań, które powinien powiat realizować. Jak my to realizujemy w ramach porozumienia jak 
zgodnie z umową to powiat ma transport publiczny w zadaniach własnych i powinien te 
zadania realizować. 
 
p.J.Kielan- to jest w zadaniach powiatu, po to jest nam potrzebne to porozumienie, Ŝebyśmy 
się mogli tym zająć. 
 
p.S.Górniak- to się wiąŜe z bieŜącymi naprawami, utrzymanie porządku itp. 
 
p.E.Bałdyga - tak my to wszystko juŜ wykonujemy, a powiat nam tego nie dopilnuje. 
 
p.Z.Skwara- jak wygląda sprawa z utworzeniem nowych przystanków? 
 
p.J.Kielan- muszą zostać wykonane projekty, wystąpić o pozwolenie. 
 
p.S.Górniak- jak przyjmiemy ta uchwałę, to przejmiemy na siebie obowiązki i dołoŜymy 
pracy naszym pracownikom. Jest to zrzucanie na nas dodatkowych zadań. 
 
p.E.Bałdyga – czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  11 radnych 
                            „przeciw”                                    1 radnych 
                            „wstrzymało się”                         3 radnych 
 
Uchwała nr 11/IV/2014 w sprawie przejęcia zadań zarządzania przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych, podjęta większością 
głosów. 
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
 
Od gruntów: 
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.  
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 



                             
 
Rada jednogłośnie ustaliła stawkę 0,75 zł. 
 
2. Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. 
 p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
 
Rada jednogłośnie ustaliła stawkę 4,58 zł. 
 
3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizację poŜytku publicznego. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
Rada jednogłośnie ustaliła stawkę 0,30 zł. 
 
Od budynków lub ich części: 
 4. Od budynków mieszkalnych lub ich części.  
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                             
Rada jednogłośnie ustaliła stawkę 0,73 zł. 
 
5. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
p.A.Misiak- mamy dwie propozycje: 19,03 zł i 19,11 zł. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie stawki 19,03 zł 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  7 radnych 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie stawki 19,11 zł 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  8 radnych 
 
Rada większością głosów ustaliła stawkę 19,11 zł. 
 
6. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
Rada jednogłośnie ustaliła stawkę 10,80 zł. 
 
7. Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.  
p.A.Misiak- mamy dwie propozycje: 4,70 zł i 4,63 zł. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie stawki 4,70 zł 



Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  8 radnych 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie stawki 4,63 zł 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  7 radnych 
Rada większością głosów ustaliła stawkę 4,70 zł.                  
 
 
8. Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizację poŜytku publicznego. 
p.A.Misiak- mamy dwie propozycje: 5,85 zł i 5,87 zł. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie stawki  
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  10 radnych 
Rada większością głosów ustaliła stawkę 5,85 zł 
 
Od budowli 
9. Od budowli 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                             
Rada jednogłośnie ustaliła stawkę 2%. 
 
9a. Od budowli słuŜących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), w których udział ścieków 
bytowych jest ponad 80 %  
 
p.A.Misiak- omówiła zestawienie podatku w ościennych gminach oraz jak o ile zmieniłyby się 
dochody jak zostało by obniŜone z 0,14 % a nie 0,12 %. W 2014 r. nie było przekazania 
majątku do wodociągów. 
 
p.S.Górniak – od 2012 r. wpływają do rady pisma z wodociągów z prośbą o zmniejszenie 
podatku od budowli słuŜących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych. Od 2012 roku wartość przekazanych środków nie zmieniła się. Jak obniŜyli 
byśmy tak jak proponują wodociągi o 0,42 zł to podatek byłby niŜszy niŜ my naliczany. Jaki 
jest sens jak ilość środków się nie zwiększyła, a chcą zmniejszenia podatków, nie ma 
podstawy. Zwiększa się ilość ścieków, co daje zyski. To pismo, co nam przysłali jest nie 
prawdą, jest to wprowadzanie w błąd. Tym bardziej ten podatek jest opodatkowany 
podatkiem vat. Prośba, aby wójt, gmina wystosowały pismo do ministerstwa finansów, jak 
będzie więcej takich monitów to moŜe coś w tej sprawie się zmieni, ktoś się sprawą 
zainteresuje. Gmina pobiera podatki od dróg, co jest zafałszowaniem budŜetu. Niektóre 
gminy są zwolnione. 
 
p.A.Misiak- tak, bo taki jest obowiązek. Nie ma takiej moŜliwości, kiedyś tak było w 
projektach uchwała, ale RIO zwróciło nam uwagę. W zapisach wszystkie gminy mają taki 
obowiązek. 
 



p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki 0,14 %. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  11 radnych 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanej stawki 0,12 %. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  1 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         3 radnych 
 
Rada większością głosów ustaliła stawkę 0,14%. 
 
p.A.Misiak- wszystkie komisje zaproponowały pozostawienie opłaty targowej na poziomie z 
zeszłego roku. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zaproponowanych stawek. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                             
Rada jednogłośnie ustaliła stawki:  
Handel ze straganu – 26 zł 
Handel z samochodu lub innych pojazdów - 40 zł 
Handel z ręki - 12 zł. 
 
p.E.Bałdyga – czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 12/IV/2014 w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok, 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. Komisje zaproponowały utrzymanie podatków na 
poziomie roku 2014 lub podniesienie o poziom inflacji. 
 
p.E.Bałdyga, – kto jest za utrzymanie podatków na poziomie roku 2014?. Proszę o 
przegłosowanie 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  13 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         2 radnych 
Rada Gminy większością głosów ustaliła utrzymanie podatków na poziomie roku 2014. 
 
p.E.Bałdyga – czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 



p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 13/IV/2014 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015, 
podjęta jednogłośnie. 
 
p.E.Bałdyga – ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
p.E.Bałdyga – wznawiam obrady. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyj ętej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2015. 
p.A.Misiak- wszystkie komisje zaproponowały obniŜenie do kwoty 56 zł. 
p.E.Bałdyga – uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         1 radnych 
 
Uchwała nr 14/IV/2014 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyj ętej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2015, 
podjęta większością głosów. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i 
podatek leśny. 
p.E.Bałdyga – uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 15/IV/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek 
leśny, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 



Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    1 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 16/IV/2014 w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok, 
podjęta większością głosów. 
 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały. 
p.A.Jarosz- dot. opracowania dokumentacji budowy węzła z autostrady A1. Czy węzeł 
przewiduje drowi ewakuacyjne, czy musimy o nie wnioskować? 
 
p.J.Kielan- sama autostrada przewiduje drogi ewakuacyjne. 
 
p.E.Bałdyga – czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 17/IV/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 – 2024, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
p.J.Kowalik- Pełnomocnik- omówiła projekt uchwały. 
 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 18/IV/2014 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, 
podjęta jednogłośnie. 
 
p.E.Bałdyga – ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
p.E.Bałdyga – wznawiam obrady. 
 



Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie odwołania Measure Authorising Officer (MAO) -  
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. 
„Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności. 
p.P.Ganczarek- omówił projekt uchwały. 
 
p.E.Bałdyga – czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 19/IV/2014 w sprawie odwołania Measure Authorising Officer (MAO) - 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. 
„Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności, podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) -  
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „ 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności. 
p.P.Ganczarek- omówił projekt uchwały. 
 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 20/IV/2014 w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) - 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „ 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności, podjęta 
jednogłośnie. 



 
Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska. 
p.B.Ankowska – Lis – omówiła projekt uchwały. Przedstawiła wynagrodzenia wójtów w 
ościennych gminach. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o zabieranie głosu w tej sprawie. 
 
p.A.Janik- proponuję wyciągnąć średnią, jaka wychodzi z innych gmin. 
 
p.A.Świtek- proponuję zostawić bez podwyŜszenia. 
 
p.E.Bałdyga – proponuję zostawić na takim samym poziomie 11.940 zł. Taką samą pracę 
wykonywał p.J.Socha jak ma wykonywać p.J.śurek. 
 
p.E.Bałdyga – czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  10 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         5 radnych 
 

Uchwała nr 21/IV/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska, 
podjęta większością głosów. 

 
Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych 
Gminy Konopiska. 
p.B.Ankowska – Lis – omówiła projekt uchwały. Przedstawiła diety radnych w ościennych 
gminach. 
 
p.A.Świtek- proponuję by diety radnych pozostawić na takim samym poziomie. Nie 
podnosiliśmy podatków, nie podnieśliśmy wynagrodzenia wójtowi. 
 
p.E.Bałdyga – wnioskuję zostawić na takim samym poziomie. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie zostawienia diet na takim samym poziomie. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Rada Gminy jednogłośnie ustaliła utrzymanie diet radnych na takim samym poziomie. 
 
p.B.Ankowska – Lis – poniewaŜ diety nie dostały zmienione. Pozostają takie same zasady nie 
podejmujemy uchwały. 
 



 
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p.J.Kielan- odp. dotycząca fetoru z kanalizacji,- po 1 stycznia 2015 roku mają być rozsyłane 
imienne wezwania, właściciele mają przedstawiać kwity za wywóz nieczystości.  
 
p.J.Kielan- odp. dotycząca ul. Klonowej- jutro mamy spotkanie. 
 
p.R.Kołodziejczyk- co będzie jeśli dany mieszkaniec nie przedstawi kwitów za wywóz ? Jakie 
będą konsekwencje? 
 
p.J.Kielan- będziemy wzywać policję i zostaną wystawione mandaty. 
 
p.J.Kielan- odp. dot. centrum przesiadkowego- na razie jest to projekt, który zlokalizowany 
jest w centrum Konopisk, planowane jest rozebranie budynku przy ul. Sportowej 3, gdzieś w 
centrum trzeba znaleźć miejsce. 
 
p.A.Jarosz- wnioskuję zrobić po byłym kółku rolniczym, jest to najbliŜej miejsca 
Częstochowy, to było by najlepsze miejsce. 
 
p.A.Chmielewska- czy moŜe nam Pan przybliŜyć, na czym to będzie polegało to centrum 
przesiadkowe, my do końca nie wiemy. 
 
p.A.Jarosz- poprosimy koleŜankę p.A.Rokosę o przybliŜenie projektu. 
 
p.M.Poleszczuk – czy to jest projekt, który dalej chcemy realizować? 
 
p.Z.Kuśmierska- na razie jest cisza. Komisja europejska nie zatwierdziła naszego RPO, na 
razie nic się nie dzieje. 
 
p.R.Skoczylas- czy jakieś inne rozwiązania były brane pod uwagę? 
 
p.J.Kielan- odp. przejścia i chodnika na ul. Sportowej- podjęte zostaną na nowo rozmowy w 
tej sprawie z przedstawicielem dróg wojewódzkich, a jak nie to z kimś wyŜej, by ten temat 
załatwić. 
 
p.J.Kielan- odp. ul. Zielonej- obejrzymy i zobaczymy bo ta droga była w dobrym stanie. 
JeŜeli są jakieś ubytki to z bieŜącego zostanie wykonane, jeśli chodzi o budowę drogi to od 
państwa zaleŜy czy dacie pieniądze. 
 
p.A.Rokosa- wyjaśniła projekt dot. centrum przesiadkowego. 
 
p.S.Górniak- warto zaprosić na przyszłą sesję radnych powiatowych. 
 
p.J.Kielan- odp. naprawa drogi bez nazwy za przetwórnią- trzeba zobaczyć i z bieŜącego 
utrzymania, bo na budowę dróg nie mamy środków. 
 
p.J.Kielan- odp. dot. wyregulowania oświetlenia ulicznego- oświetlenie uliczne regulowane 
jest według kalendarza astronomicznego. 
 



p.J.Kielan- odp. dot. skrzyŜowania ul. Bukowej i ul. Źródlanej – zostanie oznakowane, 
zostaną zamówione znaki, ul. Źródlana jest główną ulicą. Z oświetleniem to trzeba znaleźć 
pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie projektu. 
 
p.R.Skoczylas – w Aleksandrii od 50 lat ludzie mieszkają i na całej ulicy nie ma oświetlenia. 
 
p.J.Kielan- odp. dot. „30-stki” tu chodzi tylko o pieniądze, czy ma jeździć, czy ma zabierać 
ludzi. To jest szeroki temat. 
 
p.T.Kuś- umowa jest do końca roku, sołectwo: Łaziec, Wąsosz, Wygoda przeznaczyło kwoty 
na dofinansowanie. Czy gmina prowadzi jakiekolwiek rozmowy na ten temat? Jest umowa do 
31.12.2014 r.  
 
p.A.Misiak- pan wójt miał dziś uczestniczyć w spotkaniu w tym temacie. Wszystko kończy 
się na pieniądzach, dofinansowanie w wysokości ok. 370 tys. zł rocznie. 
 
p.E.Bałdyga- czy od 1 stycznia 2015 będzie jeździł autobus „30-stka”? 
 
p.B.Ankowska –Lis- na tą chwilę porozumienie jest do końca roku, nie jestem w stanie nic 
więcej na ten temat odpowiedzieć. Przekazałam Panu Wójtowi J. śurkowi, Ŝe to jest sprawa 
pilna. 
 
p.E.Bałdyga- bus powinien dowozić ludzi do autobusu. 
 
p.R.Kołodziejczyk – z Konopisk, z Aleksandrii i z innych miejscowości ludzie teŜ będą chcieli 
by ich dowozić do autobusu. 
 
p.A.Janik- transport publiczny, to jest zadanie własne gminy. 7 kursów zostało zlikwidowane, 
nie zostało zastąpione innymi kursami. „30-tke” trzeba by uzupełnić bo nie wiadomo jak 
będzie z PKSem. Ten transport to, co obecnie funkcjonuje jest najbardziej pewny i logiczny. 
 
p.A.Chmielewska- transport publiczny, trzeba ujednolicić do jednego przewoźnika. 
 
p.A.Jarosz- przedstawił informację uzyskane od mieszkańców zdjęcia, protokoły itp. dot. 
starań o autobus i związane z tym prace, jakie mieszkańcy wykonywali w czynie społecznym. 
Mieszkańcy z Rększowic dojeŜdŜają i zostawiają samochody na Wąsoszu. Cały fundusz 
przeznaczamy na „30-stkę”. 
 
p.E.Bałdyga- sprawa „30-stki” powinna być w najbliŜszych dniach rozstrzygnięta. 
 
p.J.Kielan- odp. dziury na terenie szkoły w Łaźcu- zostanie to na zimno uzupełnione asfaltem. 
 
p.J.Kielan- odp. drogi w Walaszczykach przez las – zostanie to naprawione.  
  
p.J.Kielan- odp. drogi do p.Miedzińskiego – rozmawiałem z wykonawcami, oni mówią, Ŝe 
droga została odtworzona, bo to nie była droga asfaltowa tylko utwardzoną. 
 
p.W.Gajos- została przekopana i tak zostawiona. Rozmawiałem z kierownikiem i powiedział, 
Ŝe doprowadzą do stanu pierwotnego po zakończeniu kanalizacji. 
 



p.E.Bałdyga- proszę dopilnować i wyjaśnić sprawę. 
 
p.J.Kielan- odp. drogi na ul. Kwiatowej – udało nam się pozyskać tylko tyle pieniędzy z 
pieniędzy powodziowych. 
 
p.O.Szczepańska- mieszkańcy bardzo proszą by dokończenie drogi było zrobione w 
przyszłym roku. 
 
p.S.Górniak – wykonawcy kanalizacji ujmują w projekcie koszt przywrócenia drogi do stanu 
poprzedniego, istniejącego. Jeśli się przeliczyli i przekroczyli kwotę to jest ich sprawa, gmina 
nie powinna za to ponosić konsekwencji i z własnych środków naprawiać. 
 
p.J.Kielan- odp. drogi Wąsosz – Łaziec o długości 462 m. Powiat miał tą drogę wraz z 
mostem zgłosić do powodziówki. Sprawdzałem, nie zgłaszał tego, a my nie moŜemy ich dróg 
zgłaszać. Napiszemy pismo do powiatu. 
 
p.J.Kielan- odp. dot. oświetlenia ul. Rolniczej – potrzebujemy projekt, dokumentację i na 
wykonanie pieniądze i robimy. 
 
p.J.Kielan- odp. drogi na ul. Polnej – 
 
p.W.Bator- tam stoi wodan nie ma kanału burzowego. 
 
p.J.Kielan- to juŜ jest problem. 
 
p.S.Górniak- ile to będzie kosztowało urząd jak wprowadziło by się busy dowoŜące do 
autobusu? 
 
p.E.Bałdyga- w tej chwili nikt nie jest w stanie odp. na to pytanie. 
 
p.E.Bałdyga-odpowiedzi na interpelacje zostały wyczerpująco udzielone, czy są jeszcze jakieś 
pytania? Nie widzę. 
 
Ad. 19. Sprawy róŜne. 
 
p.E.Bałdyga- proszę o ustalenie terminów komisji. Przypominam o składaniu oświadczeń 
majątkowych na dzień 27.11.2014 r, mamy miesiąc czasu na złoŜenie. 
 
p.B.Ankowska – Lis- zostały rozdane radnym i sołtysom kalendarze na 2015 rok. 
 
p.R.Skoczylas- chodzi mi o rozliczeni projektu e-kultura, jak kwota została wydana na ten 
projekt? Jakie korzyści dla gminy? Była pani wójt roznosiła taką broszurę „Metamorfozy 
gminy Konopiska”, z jakich pieniędzy zostało to wykonane? 
 
p.A.Jarosz- w dniu jutrzejszym mają zbierać odpady. Zgłaszałem by pozabierać porozrywane 
worki z rowów ze śmieciami między Wąsoszem a Łaźcem. 
 
p.B.Ankowska – Lis- zakład z rowów nie wyciągnie. 
 
  



Ad. 20. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady zamknął 
obrady IV sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 14.30 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                       Edward Bałdyga 

 

 

 

 

 

 
 


