
 
Protokół nr 5/2014 
z V sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2014 r., godz. 9:00. 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W V 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, radnych 
powiatowych, sołtysów, Wójta Gminy Konopiska –Pana Jerzego śurka, Zastępcę Wójta – 
Panią 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. 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z III  i IV sesji Rady Gminy. 

p.E.Bałdyga –Protokół z sesji był wyłoŜony do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany 
drogą elektroniczną radnym. Czy są uwagi do protokołu z III i IV sesji? 

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie protokołu z III i IV sesji. 
 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z III i IV sesji.  

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad.: 
 
p.E.Bałdyga –odczytał porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z III i IV 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 radny. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 
polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Konopiskach. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
12. Odpowiedzi na interpelacje. 
13. Sprawy róŜne. 
14. Zakończenie obrad 

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

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
 
Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
p.E.Bałdyga – zaproponował: 
p.R.Kołodziejczyk-, 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. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy śurek – Wójt Gminy. 
 
p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania lub informacji?  

Uwag i pytań nie było. 



p.J.śurek- nie jestem zadowolony z podpisanego aneksu do autobusu linii „30”. Na miesiąc 
styczeń pozostaje taki, jaki jest. Nie dało się zmienić, bo kursy są poustawiane. DąŜymy do 
przywrócenia 25 kursów. Wozokilometr wynosi 6,40 zł. MPK wystąpiło do ministra finansów 
o nie doliczanie VATu. Prawdopodobnie zostanie to podtrzymane. Mam nadzieje, Ŝe na 
kolejnej sesji będę mógł powiedzieć, Ŝe będziemy mieli te 25 kursów. MoŜemy mieć i 50 
tylko, Ŝe wszystko kosztuje. Przedstawił obrazowo jak wygląda obecny rozkład jazdy i 
zaproponowany. 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
 
p.Z.Skwara-, kto odpowiada za wysłanie samochodów do odśnieŜanie? W drugi dzień świąt 
nie mogłem się dodzwonić. Powinniśmy wiedzieć, do kogo dzwonić. Dodzwoniłem się do 
p.Z.Kuśmierskiej i dopiero zaalarmowała.  
 
p.A.Chmielewska- na komisji oświaty zgłaszałam, dotacja celowa dofinansowania zadań w 
zakresie wychowania przedszkolnego, to jest coś nowego od 2014 roku kończy się rok, jaka 
to była kwota, od jakiego miesiąca i na co przeznaczona? 
 
p.S.Górniak- na poprzedniej sesji prosiłem o sprawozdanie spółki wodociągi, by wszyscy 
radni je otrzymali, czy jest to juŜ dostępne? 
 
p.O.Szczepańska- czy był juŜ rozwiązany problem krzewów przy leśniczówce, ul. 
Przejazdowa w Aleksandrii. Czy będzie dokończona ul. Kwiatowa? Droga w 1/3 jest zrobiona 
a pozostała część 2/3 jest nieskończone. Odnośnie ul. Klonowej czy będzie pobocze 
utwardzone asfaltem? 
 
p.R.Skoczylas- to samo na ul. Przejazdowej. Jak ktoś jedzie rowerem to wpada do rowu. Chce 
wiedzieć, Wójt mówił, Ŝe na ½ roku została podpisana umowa z MPK, jaka to jest kwota? 
 
p.J.śurek- na dzień dzisiejszy 6 miesięcy razy 6 tys. zł = 36 około 40 tys. Planujemy 140 tys. 
złotych przy 25 kursach w skali roku. 40 tys. zł przy 15 kursach na pół roku. 
 
p.J.Parkitny- w 2011 roku rada sołecka kupiła z funduszu sołeckiego stoły i krzesła. Za zgodą 
dyrektor GCKIR zostały one w GCKIR zostawione na przechowanie. Chcieliśmy je odebrać, 
ale okazało się, Ŝe są zniszczone. Pani dyrektor zobowiązała się w przyszłym roku odkupić 10 
stołów, a te wykorzysta na wyjazdy plenerowe. 
 
p.E.Bałdyga – to jest w gestii GCKIR. 
 
p.K.Kruk- dot. rozwiązania problemu przy cmentarzu. Samochody wjeŜdŜają i nie ma 
przejścia, trzeba postawić słupki i łańcuchy. 
 
p.A.Jarosz- naprawa drogi powiatowej 462 metry Wąsosz –Łaziec wraz z mostem, przy 
okazji, Ŝe jest p.M.Chudzik proszę by znalazło się w budŜecie powiatu. 
 
p.M.Poleszczuk- odczytał wniosek dot. uwzględnienia w budŜecie gminy na 2015 rok 
wykonania nawierzchni i chodnika na drodze powiatowej w Aleksandrii ul. Gościnna na 
odcinku 1 km ( od ul. Piaskowej do ul. Sosnowej). Zabezpieczenie w budŜecie kwoty 300 tys. 
zł. Przekazał na ręce Wójta. 
 



p.M.Chudzik- było pytanie o Wąsosz. Zgłaszałem, mam przy sobie to pismo. Jeśli chodzi o ul 
Gościnną w poprzedniej kadencji zostało to wykonane częściowo 50% gmina i 50 % powiat 
pokrywa. Prosimy o dokończenie szacujemy, Ŝe moŜe to kosztować ok. 300 tys. zł. W 
ostatnim czasie Ŝadna droga w Aleksandrii nie była robiona, dlatego prosimy o uwzględnienie 
w budŜecie. Odnośnie Wąsosza to zgłoszę na sesji w interpelacjach. 
 
p.J.Walentek- 100 m chodnika ul. Sportowa do przejścia dla pieszych. 
 
p.M.Chudzik- dot. sprawy PKS. Były propozycje by powiat częstochowski i kłobucki przejął 
PKS. Boję się, Ŝe PKS padnie i będziemy mieli problem. Wozokilometr kosztuje 3,50 zł, 
moŜe dałoby się zwiększyć ilość kursów na Wąsosz- Łaziec? MoŜemy wybrać się razem na 
rozmowę do starosty. Myszków, Zawiercie padał. Lubliniec jest na wykończeniu, moŜe 
nastąpić taka sytuacja i będziemy mieli problem. 
 
p.O.Szczepańska- od Kopalni do przejazdu był projekt, miał być robiony chodnik. Co mam 
przekazać mieszkańcom? 
 
p.Z.Kuśmierska- w centrum przesiadkowym miał być ten chodnik. Na dzień dzisiejszy nic nie 
wiadomo. 
 
p.R.Skoczylas- sołtys- pytanie kieruje do p.B.Ankowskiej – Lis odnoście folderu metamorfozy 
czy był rozpowszechniany w inny sposób niŜ tylko roznoszony przez komitet wyborczy w 
celach wyborczych? Czy to było prawidłowo wydane 21 tys. zł w wyborach? Chodzi o 
projekt e-kultura, rozliczenie. 
 
p.E.Bałdyga – rozumiem, Ŝe była roznoszona przez kandydatów z komitetu wyborczego 
Jerzego Sochy? 
 
p.O.Szczepańska- te foldery były w GCKIR i ja dla moich członkiń wzięłam 20. 
 
p.E.Bałdyga – czy są jeszcze jakieś interpelacje? Nie widzę. 
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach do załatwiania spraw z zakresu administracji 
publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego. 
 
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 22/V/2014 w sprawie w sprawie upowaŜnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do załatwiania spraw z zakresu 
administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego, 
podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 
 
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 23/V/2014 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 
 
p.B.Ankowska- Lis- uzupełniła. Wójt zaproponował przedstawicieli rady w składzie: 
a) Bałdyga Edward 
b) Chmielewska Agnieszka 
c) Szczerbak Piotr 
Zwołać pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 21.01.2015 r. godz. 11:00. 
§2. Traci moc uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2011 w 
sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, oraz 
uchwała nr 82/XII/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 2011 w sprawie zmiany 
w składzie Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach. 
 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
p.A.Janik- na komisji nie było przedstawionej propozycji wójta. Zgłaszam kandydata 
p.S.Górniaka. 
p.E.Bałdyga –czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? 
p.S.Górniak- zgłaszam p.A.Janika. 
p.E.Bałdyga –czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?  
Zgłoszeń nie było. 
p.B.Ankowska- Lis- w skład rady społecznej SP ZOZ mogą wchodzić tylko 3 przedstawiciele 
rady. 
 
p.E.Bałdyga – ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
p.E.Bałdyga – wznawiam obrady. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie, kto jest za kandydatura: 
p.E.Bałdyga -                             „za”                          głosowało  12 radnych 



p.A.Chmielewska-                     „za”                          głosowało  14 radnych 
p.P.Szczerbak -                          „za”                          głosowało  14 radnych 
p.A.Janik-                                  „za”                           głosowało  3  radnych 
p.S.Górniak-                             „za”                            głosowało  2 radnych 
 
 
 
p.E.Bałdyga – w skład rady społecznej SP ZOZ zostali wybrani: 
p.E.Bałdyga  
p.A.Chmielewska 
p.P.Szczerbak  
 
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 24/V/2014 w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Konopiskach, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok. 
 
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 25/V/2014 w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok, 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
 
p.A.Misiak- omówiła projekt uchwały, wraz ze zmianą. 
 
p.A.Janik- odczytał wniosek formalny dot. wycofania z WPF na lata 2015-2024 inwestycji – 
budowa wielofunkcyjnej hali w Aleksandrii. W uzasadnieniu: na terenie naszej gminy istnieje 
hala sportowa, która daje moŜliwość korzystania wszystkim zainteresowanym. Budowa tej 
hali to koszt 6 mln. 92 tys. zł. Inwestycja ta zablokuje inne mniejsze równie waŜne inwestycje 
oraz pozyskiwanie funduszy strukturalnych z nowego rozdania 2015 - 2020. Spowoduje to 
niesprawiedliwy podział funduszy na poszczególne sołectwa. Nas na to nie stać, nie będzie 
pieniędzy na dofinansowanie innych projektów. Na początku poprzedniej kadencji było 



wprowadzone 8 projektów, ze względów finansowych zrealizowane zostały tylko dwa. Przy 
wprowadzeniu tej, tak kosztownej inwestycji obawiam się, Ŝe nie będzie pieniędzy na 
zrealizowanie Ŝadnej inwestycji. 
 
p.E.Bałdyga –czy zgłasza Pan w imieniu klubu? 
 
p.A.Janik- nie, we własnym imieniu. 
 
p.A.Misiak- wyjaśniła, Ŝe obecnie głosujemy nad uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014 – 2024, a nie na 2015-2024. 
 
p.R.Skoczylas- odnośnie przedstawionego wniosku p.A.Janika, odczytał z metamorfoz ile 
pieniędzy zostało przeznaczone na poszczególne miejscowości: 
Aleksandria Pierwsza 5,62 mln zł 
Aleksandria Druga 3,47 mln zł 
Hutki 7,20 mln zł 
Jamki 9,20 mln zł 
Łaziec 4,23 mln zł 
Kopalnia 3,50 mln zł 
Korzonek 6,28 mln zł 
Konopiska 23,42 mln zł 
Rększowice 9,96 mln zł 
Wąsosz 9,11 mln zł 
Wygoda 1,19 mln zł 
Przedstawił średnie, jakie wyszły na jednego mieszkańca. Cały czas mówione było, Ŝeby 
robić coś w innych miejscowościach, bo tylko w Aleksandrii się robi. Tylko jena szkoła w 
Aleksandrii jest, która utrzymuje się z subwencji. 
 
p.M.Poleszczuk- przypomnijmy sobie jak mówiliśmy, Ŝe boisko na górce to kolejne boisko w 
Konopiskach, to zła inwestycja, ale na wniosek p.E.Kościelniak i p.A.Janika zostało zrobione 
i teraz jest rozjeŜdŜone kładami. 
 
p.A.Janik- to nie jest porównanie. Dlaczego nie robicie kanalizacji na ul. Gościnnej? Co roku 
w kaŜdej szkole jedna klasa ubywa. 
 
p.M.Poleszczuk- w Aleksandrii dzieci przybywa. 
 
p.R.Skoczylas- dzieci z Aleksandrii są dowoŜone do Blachowni bo w tych godzinach co 
potrzebują hala jest zajęta. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie wniosku p.A.Janika. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  3 radnych 
                            „przeciw”                                   6 radnych 
                            „wstrzymało się”                        6 radnych 
 
Rada większością głosów odrzuciła wniosek p.A.Janika. 
 
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”                                    2 radnych 
                            „wstrzymało się”                         2 radnych 
 
Uchwała nr 26/V/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 – 2024, podjęta większością głosów. 
 
 
 
Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p.J.śurek- szkoda, Ŝe ostatnia sesja w tym roku ma taki obrót. Apeluję o rozsądek. Mamy 
specyficzną sytuację finansową i dziwne problemy. Mówi się, Ŝe inwestycje są zakończone, a 
okazuje się, Ŝe nie są zakończone. GroŜą nam róŜne sankcje i odp. finansowa. Nie są nam 
potrzebne wewnętrzne kłótnie, ludzie nas wybrali i dla nich wspólnie pracujemy. 
 
p.J.śurek -odp. dla p.Z.Skwary- przed sesją miałem spotkanie z p.Strachem i jego synem. 
OdśnieŜanie zawsze było problematyczne, myślę, Ŝe konsensus osiągnęliśmy. Telefon dot. 
odśnieŜania jest mój i p.K.Zygier – tel. 600 056 379. 
 
p.J.śurek- odp. dot. dotacji celowych przedstawi p.H.Wolna. 
 
p.J.śurek- odp. dot..- sprawozdanie finansowe wodociągi. Sprawozdania jeszcze nie mamy. 
Nie po to są sesje nagrywane, aby radni nie dostali odp. na interpelacje. Jak radny chce 
sprawozdanie finansowe to trzeba zadzwonić do wodociągów, lub go informować, Ŝe jeszcze 
sprawozdania nie ma. 
  
p.J.śurek- odp. dla p.O.Szczepańskiej- moja informacja jest, Ŝe jest to wykonane. 
 
p.O.Szczepańska- podjadę i zobaczę. 
 
p.J.śurek- odp. dot. pobocza ul. Klonowej i ul. Przejazdowej- ul. Klonowa zgłoszona jest do 
zarządu wojewódzkiego, wykonawcą jest zarząd powiatowy, mamy od nich deklarację, Ŝe 
przystąpią. Na temat ul. Przejazdowej nie było informacji. Tą informację prześlemy dalej. 
 
p.J.śurek- odp. J.Parkitnego- pan ma taki problem, my mamy inny, nie ma, kto nam 
odpowiedzieć. Postaramy się rozwiązać, ten problem. 
 
p.J.śurek- odp. dot. parkingu przy cmentarzu – nie dajmy się zwariować, parking nie jest od 
2014 roku. Zdarzają się ludzie, którzy tak parkują moŜna zrobić zdjęcie i wysłać do policji. 
Tam jest bardzo wąsko, to jest droga wojewódzka. 
 
 p.J.śurek- odp. dot. drogi powiatowej Wąsosz- to juŜ mamy. 
 
p.J.śurek- odp. dot. wykonania chodnika w Aleksandrii- jesteśmy wybrani dla ludzi. Sytuację 
finansową mamy nie ciekawą, zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Cieszę się jak mogę coś 
dla ludzi zrobić. 



 
p.S.Górniak- na salę gimnastyczną. 
 
p.J.śurek- odnośnie sali gimnastycznej, jest Pan w komisji rewizyjnej, będzie się Pan mógł 
tym zająć. Jest wiele tematów, Ŝe nie wiadomo, co z tym zrobić. Wybudowano taką halę i nie 
moŜna wykorzystywać pomieszczeń, bo ktoś czegoś nie dopilnował. Komisja rewizyjna 
będzie miała duŜo pracy min. z boiskami np: boisko na górce, bo to nie zostało z projektu 
zrobione, nie dostaliśmy tych pieniędzy, bo to jest finansowane z budŜetu gminy. Docierają 
do mnie informacje, Ŝe moŜemy poŜegnać się z dotacją. Nie będziemy mieli czasu na 
myślenie, co by tu zrobić tylko jak rozwiązać zaległe problemy. 
 
p.J.śurek- odp. dot. 100 metrów chodnika na ul. Śląskiej – było to zgłoszone, jest moŜliwe 
wybudowanie przejścia. Musimy zrobić projekt, wyjaśnił jak by to wyglądało. Jest to 
moŜliwe do zrobienia. 
 
p.J.śurek- odp. dot. wykonania chodnika w Kopalni – jest ujęte 4,5 km w ramach projektu 
centrum przesiadkowego. 
 
p.O.Szczepańska- czy to będzie wykonane? 
 
p.Z.Kuśmierska- nie będzie to w takiej formie jak jest zakładane, ale to nie przeszkadza Ŝeby 
tego nie było, moŜe iść to innym trybem. 
 
p.J.śurek- drodzy Państwo trzeba się skupić nad wykonaniem chodnika od ul. Kwiatowej do 
szkoły. Jest parę takich tematów: dokończenie kawałka w Rększowicach, ul. Klonowa, o 
której teraz rozmawiamy. Radny wysyłał pisma, dziwna odpowiedz przyszła. Na tą chwile 
dzieją się tam rzeczy niesprzyjające, aby cokolwiek załatwić. 
 
p.R.Skoczylas- ul. Przejazdowa- tam gdzie ludzie mieszkają, tam nie ma pobocza 
 
p.J.śurek- będziemy próbowali. Musimy się skupić na tych małych zadaniach, co moŜemy. 
 
p.O.Szczepańska- o ul. Kwiatową zapytam. 
 
p.J.śurek- to się nadaje, na zrobienie z reszty resztówek. Wyjaśnił. 
 
p.J.śurek- odp. dla p.A.Chmielewskiej udzieli p.H.Wolna. 
 
p.H.Wolna- wyjaśniła, od 1 września 2013 roku ministerstwo edukacji narodowej 
dofinansowuje kaŜdego przedszkolaka w wysokości 103, 50 miesięcznie i tak było do 
grudnia. Od 1 grudnia ministerstwo obniŜyło na kwotę 100, 66 miesięcznie, na kaŜde dziecko, 
które uczęszcza do przedszkoli publicznych i niepublicznych. Tą kwotę przekazujemy 
dzielimy na kaŜdego przedszkolaka i przekazujemy do przedszkoli. Przedszkola niepubliczne 
finansujemy w kwocie 75% wydatków bieŜących na jednego przedszkolaka, to jest 
uregulowane uchwałą rady gminy. Jest to zwrot kosztów. Wychodząc na, przeciw, Ŝe 
utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy i w ten sposób dotować. W 
przedszkolach publicznych musimy zapewnić 5 godzin opieki nad dzieckiem, które jest za 
darmo, a pozostałe, kaŜda godzina jest za 1 zł. Wiem, o co chodziło Pani Przewodniczącej o 
rytmikę i język angielki. Wszystkie dzieci mają język angielski i w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych za 1 zł. Niektóre przedszkola rozwiązały zajęcia rytmiki, w ten 



sposób, Ŝe biorą nauczyciela ze szkoły. W podstawie programowej przedszkola jest, Ŝe 
nauczyciel prowadzi rytmikę. Daliśmy wolną rękę dyrektorom. Za ofertę przedszkolna 
odpowiada dyrektor. Jak to było rozwiązywane, wszyscy się uczymy? Niektóre gminy dawały 
bony po 20 zł na dzieci. My rozliczamy to zgodnie z ustawą na utrzymanie tego dziecka. 
Wyjaśniła, Ŝe dzielą dotację na przedszkolaka. W tym roku dostaliśmy 419 166 tys. zł. W 
przedszkolach publicznych mamy 231 dzieci, a w niepublicznych 56. 
 
p.A.Chmielewska- zaczerpnęłam informacji w innych gminach i ta dotacja, która jest celowa 
w zakresie wychowania przedszkolnego, to jest wsparcie samorządu w realizacji zadania 
własnego gminy, jakim są przedszkola. UwaŜam, Ŝe w naszych przedszkolach jest za mała 
oferta zajęć. W innych przedszkolach np. w Częstochowie rada uchwaliła 25 zł na dziecko 
przeznacza pule na zajęcia dodatkowe. W innych gminach jest róŜnie mają dzieci i zumbę i 
zajęcia szachowe. Oprócz podstawy programowej mają maksymalnie wykorzystany czas w 
przedszkolu. Wszystkie dzieci powinny uczęszczać na takie zajęcia. 
 
p.E.Bałdyga- moŜna było by zaprosić dyrektorów przedszkoli by nam przedstawili na komisji 
oświaty, bo w Łaźcu nie ma. 
 
p.A.Chmielewska- teraz juŜ jest. 
 
p.B.Ankowska –Lis- pan sołtys pytał o folder metamorfozy. Co ja wiem na ten temat? Wiem 
na pewno, Ŝe nie było to płacone z pieniędzy wyborczych, za które ja odpowiadam. Jestem 
pełnomocnikiem wyborczym Wójta Gminy Konopiska i odpowiadam za środki przekazane 
przez komisarza wyborczego. Nie dotyczy tego folderu. Zapewniam, Ŝe ja tego nie 
roznosiłam, ani nikt mi tego nie dostarczył. Jeśli jest jakaś inna przyczyna, dlaczego mnie pan 
o to pyta to słucham. 
 
p.R.Skoczylas- sołtys- dlatego, Ŝe pani była komisarzem wyborczym. Dlaczego to zostało 
uŜywane w celach wyborczych?. 
 
p.B.Ankowska –Lis- nie znam wydatków wszystkich komitetów wyborczych. Jeśli któryś 
komitet był w dyspozycji, jako materiał wyborczy to roznosił, czy było to oznaczone?, Ŝe to 
jest z jakiegoś komitetu wyborczego? 
 
p.R.Skoczylas- sołtys- roznosił to tylko komitet wyborczy Jerzego Sochy. 
 
p.B.Ankowska –Lis- nie jestem pełnomocnikiem komitetu wyborczego Jerzego Sochy tylko 
jestem pełnomocnikiem wyborczym Wójta Gminy Konopiska w kaŜdych wyborach, kaŜdego 
Wójta. To jest całkiem inna funkcja. KaŜdy komitet wyborczy ma swojego pełnomocnika 
wyborczego, który odpowiada karnie. Jeśli ma pan jakieś zastrzeŜenia, to trzeba zgłosić do 
komisarza wyborczego. 
 
p.R.Skoczylas- sołtys- ten folder został zrobiony przez urząd gminy. 
 
p.B.Ankowska –Lis- tak, ale na pewno nie przez mój referat. Ja go nie widziałam. Skoro był w 
GCKIR moŜna to sprawdzić. Porozmawiam z panią dyrektor. 
 
p.A.Misiak- państwo radni i sołtysi dostali informację, o którą ja poprosiłam, jednostka 
realizująca projekt wydała pieniądze, które mieli na promocje podsumowując dokonania, 
jakie w gminie zrealizowano. 



 
p.R.Skoczylas- sołtys- dlaczego to zostało rozliczone w tym roku jak jest faktura z 17.06.2014 
r. na kwotę 20.996,10 zł brutto? A nie w roku 2013? 
 
p.J.śurek- podejrzewam, Ŝe my tego dziś nie rozwiąŜemy, to będzie mieć konsekwencje. Z 
tego, co słyszę zostało to wydane z projektu uporządkowanie gospodarki ściekowej i ja nie 
wiem czy przy audycie, przy rozliczaniu tego projektu czy to się będzie klasyfikowało, mogą 
nam to zakwestionować. Komitet wyborczy mógł zgłosić w trakcie wyborów do komisarza 
wyborczego, Ŝe materiały gminne zostały wykorzystane w wyborach, teraz juŜ jest za późno i 
nic nam to nie da, jak rozliczenie z kampanii i mogą sprawdzić, czy to było uŜywane w 
komitecie. 
p.A.Misiak- pan sołtys pytał, czemu nie została zapłacona w 2013? Nie mogła być zapłacona, 
w 2013 bo wpłynęła w 2014 roku. 
 
p.E.Bałdyga-odpowiedzi na interpelacje zostały wyczerpująco udzielone, czy są jeszcze jakieś 
pytania? Nie widzę. 
 
 
Ad. 13. Sprawy róŜne. 
 
p.A.Janik- chciałem zapytać p.K.Zygier odnośnie dzikiego wysypiska toksycznych odpadów 
na ul. Śląskiej. Sprawa miała się rozwiązać w październiku a mamy koniec roku. 
 
p.K.Zygier- nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie, na jakim etapie jest postępowanie. 
Została wydana decyzja, nie wiem czy nie zostało wysłane pierwsze upomnienie. Muszę to 
sprawdzić, bo nie pamiętam. 
 
p.J.śurek- na postępowanie administracyjne za bardzo nie mamy wpływu, bo jest określone, 
co moŜemy a czego nie. 
 
p.B.Morzyk- zaprosiła na sesję wyjazdowa do świetlicy w Korzonku. 
 
p.J.śurek- dziękuję, to jest kwestia ustalenia terminu. 
 
p.M.Chmielewska- chciałam zgłosić do p.K.Zygier na ul. Źródlanej do posesji p.Pyrzyny na 
Wygodzie obniŜył się chodnik, studzienki wystają po 15- 20 cm by zgłosić do zarządu dróg 
by cos z tym zrobili. 
 
p.A.Janik- tam jest teren gliniasty i tam była poprawka robiona. 
 
p.A.Świtek- chciałam prosić by sesje nie były robione wcześniej niŜ godz. 13:00. 
 
p.E.Bałdyga- to jest kwestia do ustalenia, musimy to przedyskutować na komisjach, są róŜne 
propozycje. 
 
p.H.Ernt- na poprzedniej sesji zgłaszałam Panu Jarkowi pobocze powyrywane by nadsypać. 
 
p.E.Bałdyga- złoŜył wszystkim Ŝyczenia noworoczne.  
 



p.J.śurek-duŜo pracy nas czeka, duŜo problemów mamy. Mówiłem do pracowników, Ŝe nie 
potrzebuje ludzi z problemami, tak w przypadku radnych musi zapanować chęć pomocy jedni 
drugim. Nie moŜemy wywoływać dodatkowych problemów, mamy duŜo problemów do 
rozwiązania. ZłoŜył Ŝyczenia. 
 
Ad. 14. Zakończenie obrad. 

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

 

Sesja trwała do godziny 11.00 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                       Edward Bałdyga 

 

 

 
 


