
 
Protokół nr 3/2015 
z VIII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2015 r., godz. 14:00.  

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W VIII sesji uczestniczyło 14 radnych.  

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

p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 
Konopiska –Pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Zofię Kuśmierską, Zastępcę 
Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, 
pracownika biura Rady – Panią Annę Podsiadlik, pracowników urzędu oraz zaproszonych 
gości i mieszkańców. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Konopiska do 
współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konopiska a pozostałymi 
powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska". 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

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

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 
Głosowało 13 radnych: 
                            „za”                          głosowało  13 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
 



Ad. 3. 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 13 radnych: 
                            „za”                          głosowało  13 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Konopiska 
do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Konopiska a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego. 
p.Agnieszka Rokosa - omówiła uchwałę. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
 
p.S.Górniak- czy Rada będzie miała wpływ na treść porozumienia, gdyż wiąże się to z 
zobowiązaniami finansowymi oraz możliwością nacisku większych udziałowców, czyli 
Częstochowy i innych powiatów? Z uwagi na udział większościowy. 
 
p.A.Rokosa- mówi Pan o strategii? Tak, bo każda strona podpisująca porozumienie wchodzi w 
skład zgromadzenia ogólnego, która będzie miała jeden głos, bo wszystko podejmowane jest 
w formie uchwały. 
 
p.S.Górniak-czy Rada będzie miała możliwość zaopiniowania danej decyzji? Przedstawił 
artykuł, z tygodnika „7 dni”, który otrzymali wszyscy radni, dot. zakupu „Elsenu” w 
Częstochowie i tu wyraźnie widać, jakie naciski były zarządców, jeśli chodzi o prezydenta 
Częstochowy i innych. 
 
p.A.Rokosa-w skład zgromadzenia ogólnego wchodzą z każdej gminy po jednej osobie 
przedstawiciele organu wykonawczego, czyli wójtowie. Jak chodzi o wybór zadań to Rada 
Gminy ma wpływ, na to co zostanie zapisane w strategii, bo na to muszą się znaleźć środki w 
budżecie gminy. 
 
p.J.Żurek- ZITy, RITy, to jest plan terminowy, skąd to się wzięło? Wiele gmin robiło 
projekty, przystępowali do konkursu i nie wygrali, projekt na półkę, a finanse wydane. W 
ramach RPO wydzielono jakąś ilość środków na poszczególne subregiony, gdzie jest 
określona kwota. Gminy, starostwa dogadały się i ustaliły, która gmina, co robi. Tu był 
moment, że Rada Gminy Konopiska określa, co robimy. To nie jest, że teraz coś się robi, 
pojawią się środki i pod koniec tego roku będzie już realizacja. To się wzięło stąd, że miało to 
być bez konkursu, gminy się dogadały, kto co robi. Unia zakwestionowała, że nie może być 
bez konkursu, gminy były oburzone, że wydały pieniądze na projekty. Na dany konkurs 



będzie jedno zadanie. Tworzone są związki, kto ma podpisać. Jaki wpływ ma rada i miast. 
Miasto zażyczyło sobie, że bez jego zgody nic nie będzie realizowane. Powstał szum, nie 
zgodzili się, większość będzie miała wpływ. Odczytał, na co wyrazili Państwo zgodę: 2 mln 
zł na termomodernizację, 2 .586.155 tys. zł na oświetlenie, 3 mln zł na transport, transza 
przyszła 52 tys. zł na kanalizację. Inne gminy np: Gmina Poczesna 7.859.802 zł na 
kanalizację i 733.000. zł na przedszkola. My się zadeklarowaliśmy, co będziemy robić. Czy 
my jesteśmy przygotowani na to, co będziemy robić? Pieniądze na transport to miało być to 
centrum przesiadkowe. Musieliście wyrazić zgodę, gdzie to centrum przesiadkowe miało być. 
Jak to się działo, że nikt nikogo nie pytał? 
 
p.R. Skoczylas- nie było nic mówione. 
 
p.Z.Kuśmierska- w poprzedniej kadencji na ostatniej sesji to wynikło. 
 
p.E.Bałdyga- Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji powinien coś na ten temat wiedzieć. 
Jak to powstało? 
 
p.S.Górniak- nie było tego na sesji. 
 
p.R. Skoczylas- na ostatniej sesji to było. 
 
p.E.Bałdyga- rada nie miała nic do powiedzenia w tym temacie? 
 
p.J.Żurek- robią się nieprzyjemności dowiedziałem się, że centrum przesiadkowe miało być w 
miejscu tam gdzie budynek na ul. Sportowej 3. Miał być rozebrany i miała zostać zabrana 
część boiska Lotu. Przez 7 lat nie można ruszyć centrum rewitalizacji, bo musielibyśmy 
zwrócić, maił być 4,5 chodnik, ścieżka rowerowa. Jak się wyburzy budynek to gdzie dać 
ludzi? Nie wiem czy tak prosto jest zmienić. Zarząd Dróg w Katowicach mamy zamknięty. 
Na dowód jest, to, co odpowiedzieli na interpelacje Hutki, ul. Klonowa. Był tu inspektor, 
wydawało się, że już wszystko jest na dobrej drodze. Przyszła odpowiedz, że poszło nam w 
pięty. Z czasem dotrę do nich, to nie są proste sprawy. Musze od Was dostać jakiś kierunek 
jak mam się poruszać. To jest następny element po centrum przesiadkowym. 
Termomodernizacja OSP w Konopiskach, tylko czy to jest dla ludzi? Oświetlenie wymiana na 
ledy. Tylko czy wymiana za ponad 2, 5 mln zł czegoś, co funkcjonuje, przy tej sytuacji, którą 
mamy to dobra inwestycja? To zostało zapisane, liderem jest Częstochowa, jest dużo nowych 
wójtów, gdzie każdemu nie odpowiada to, co przedstawili poprzednicy. Jesteśmy ograniczeni, 
nie znajdziesz zamiennika to realizuj to, co jest. Na co mamy zamienić? Dla mnie najbardziej 
prostym i logicznym była by kanalizacja, bo nas to czeka. Żeby zacząć kanalizację to trzeba 
mieć koncepcję. W archiwum jest jeden z pierwszych projektów, jest bardzo stary, co 
zakładała budowę oczyszczalni na Wygodzie. Budowa oczyszczalni, możemy mieć projekt, 
pieniądze, tylko czy to będzie ludziom pasowało?  
 
14:20 Przyszła Radna p.O.Szczepańska. 
 
p.A.Janik- tu chodzi o czas? 
 
p.Z.Kuśmierska- nie tu chodzi o zgodę mieszkańców. 
 
p.J.Żurek- na nic nie jesteśmy przygotowani. Rada powinna ukierunkować, w jakim kierunku 
iść. 



p.E.Bałdyga- na komisjach proszę przedyskutować, w jakim kierunku ma być robione. 
 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  9 radnych 
                            „przeciw”                                   0 radnych 
                            „wstrzymało się”                        5 radnych 
 
Uchwała nr 35/VIII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Konopiska do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Konopiska a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, podjęta większością głosów. 
 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 
p.J.Janik- omówiła uchwałę. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 36/VIII/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok, 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
na inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska". 
 p.J.Janik- omówiła uchwałę. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 37/VIII/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska", 
podjęta jednogłośnie. 
 



 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
p.S.Zaleski- omówił uchwałę. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
p.A.Jarosz- czy gmina będzie ponosiła jakieś koszty finansowe, z tego tytułu? 
p.S.Zaleski- nie, tylko inwestor. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 38/VIII/2015 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, podjęta jednogłośnie 
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
p.Tamara Gwóżdź- Szefowa Sztabu WOŚP- podziękowała za pomoc, zaangażowanie. W 23 
finale WOŚP udało się zebrać około 12 tys. zł, najwięcej z 10 lat. Wręczyła podziękowanie 
dla Wójta – p.Jerzego Żurka, Radnych i Gminy Konopiska. Szczególne podziękowania dla 
Radnych: p.A.Chmielewskiej, p.O.Szczepańskiej, p.R.Kołodziejczyka, p.P.Szczerbaka i 
Wójta, którzy zakupili wędliny. Mam nadzieje, że kolejny 24 finał będzie przebiegał 
podobnie. 
 
Oklaski 
 
p.S.Górniak- odczytał wniosek: aby Wójt wystąpił na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Komunalnego Gmin o nie podwyższanie opłat za wodę i ścieki na 2015 rok. 
Uzasadnienie: większość kosztów operacyjnych pozostaje na poziomie z 2012 r., niektóre się 
zmniejszyły- jak opłaty za energię i materiały. Za to zwiększyły się wynagrodzenia, średnio o 
2791,84 zł/rok. Nie może być tak żeby biedni mieszkańcy naszej gminy ( są tacy, co mają 
dochód 270 zł/m) finansowali podwyżki już tak wysokich zarobków, szczególnie prezesów. 
Jest to analiza sprawozdania za 2013 r. w porównaniu do 2012 r., gdyż do sprawozdania za 
2014 rok nie ma dostępu. 
Wnoszę by sprawozdanie finansowe Spółki Wodociągi Częstochowskie było dostarczane do 
biura rady najwcześniej, kiedy to możliwe. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie wniosku. 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  9 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         5 radnych 
 
Wniosek p.S.Górniaka został przyjęty większością głosów. 
 
p.A.Chmielewska- na „Pałyszu” zburzono budynek, w trakcie tych prac zasypano studzienki 
kanalizacyjne, wylewa kanalizacja, trzeba to udrożnić.  



 
p.Z.Kuśmierska- trzeba to sprawdzić. 
 
p.A.Janik- skoro mamy mieć na komisjach rozpatrzone sprawy RITów, jaki jest sens? Bo 
podjęliśmy uchwałę. 
 
p.J.Żurek- chce mieć jasność co robimy.  
 
p.A.Janik- trzeba przeanalizować wszystkie możliwości, byśmy wyszli z zyskiem, mamy za 
mało czasu. 
 
p.J.Żurek- do 3 marca mamy czas by przystąpić lub nie. Prośba, aby komisje Finansów i 
Samorządu zajęły się sprawą wysypiska śmieci. Ja odpowiadam za gminę, chciałbym grosza 
pozyskać, okazuje się, że nie. Chciałbym coś pochwalić. Chciałbym aby komisje, lub wszyscy 
radni pochylili się nad wysypiskiem śmieci. 
 
p.E.Bałdyga- proszę przewodniczących komisji jak najszybciej wyznaczyć termin komisji 
Finansów i Samorządu dot. wysypiska i RIT-ów. 
 
p.M.Poleszczuk- przed następną sesją na komisji pochylimy się nad tym, to nie jest aż tak 
pilne. 
 
p.J.Żurek- proszę by na komisjach było powiedziane, czy robimy to czy nie. 
 
p.A.Janik- będą przygotowane nowe koncepcje RIT-ów? 
 
p.J.Żurek- będę więcej wiedział po spotkaniu, które odbędzie się na podpisanie. Dostałem, 
jakie inwestycje mają ustalone. Jak się tego nie zrealizuje to czy będą jakieś sankcje? Czy nas 
będzie stać? Robiłem wstępne rozeznanie, boję się, że jak nie zrealizujemy, to będą sankcje. 
 
p.R.Skoczylas- jaki jest wkład? 
 
p.J.Żurek- 85% do 15% wkładu własnego. Potrzebuję od Was ukierunkowania lub wolnej 
ręki. Temat jest ciężki. Co nam grozi jak nie zrealizujemy, muszę się tego dowiedzieć? 
Inaczej jest, jeśli ja coś mogę a nie muszę.  
 
p.A.Świtek- do 3 marca mamy czas? 
 
p.J.Żurek- nie, 3 marca jadę i podpisuję porozumienie, że przystępujemy. Czy będziemy 
chcieli wykonywać czy nie to już inna sprawa. Słyszałem, że Ci, co mają projekty i są już 
gotowi, to mają zagwarantowane, a tą z resztą to nie wiadomo. 
 
p.R.Kołodziejczyk- od strony studni boisko jest ogrodzone dwoma płotami a na Korzonku się 
rozsypuje. Czy jest możliwość przeniesienia na Korzonek jednego ogrodzenia? 
 
p.J.Żurek- z czegoś to wynika, nie ruszał bym tego. 
 
p.E.Bałdyga- oświadczenie majątkowe proszę składać do 30 kwietnia stan na 31.12.2014 r. 
 



p.R.Skoczylas- mamy mieć komisje na temat wysypiska, czy dostaniemy jakieś materiały? 
Zawsze była cisza na temat wysypiska. 
 
p.J.Żurek- nie będę was ukierunkowywał, chciałbym abyście mi powiedzieli co robimy, a 
później ja Wam powiem co myślę. 
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 

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

 

Sesja trwała do godziny 15.05 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                       Edward Bałdyga 

 

 

 
 


