
Protokół nr 5/2015
z X sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 21 kwietnia 2015 r., godz. 12:00. 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
W   X sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady- Pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność  obrad, w Sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy
którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować uchwały. (Lista obecności w
załączeniu).
p.E.Bałdyga  –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska –  powitał:  radnych,  Wójta Gminy
Konopiska  –pana  Jerzego  Żurka, Zastępcę  Wójta  –  panią  Zofię  Kuśmierską,  Skarbnika
Gminy – panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, Radcę
prawnego-  panią  Wiesławę  Rodak,  sołtysów,  gości:  Komendanta  Komisariatu  Policji  w
Blachowni, pana Dariusza Szyllera jego zastępcę oraz  pracowników urzędu.

Ad.2.Przyjęcie protokołu z VII, VIII i IX sesji Rady Gminy.
p.E.Bałdyga  –protokoły  zostały  wyłożone  w  Biurze  Rady  Gminy,  wysłane  do  radnych
mailem, czy są uwagi do protokołów?
Uwag nie było.
p.E.Bałdyga - proszę o głosowanie nad przyjęciem protokołów.
Głosowało 15 radnych:
                            „za”                          głosowało  15 radnych
                            „przeciw”                                    0 radnych
                            „wstrzymało się”                         0 radnych
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokoły z VII, VIII i IX sesji Rady Gminy .

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad:
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję.

p.E.Bałdyga –odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z VII, VIII i IX 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 zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr
300/XXXII/06 r. z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Osiedle.

8. Podjęcie  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowego  kredytu  na  inwestycję  pn.  "Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska".



9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Konopiska na 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Konopiska".

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konopiska na lata 2015-2024.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie
gminy Konopiska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Sprawy różne.

15.  Zakończenie obrad.

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad?
Uwag nie było.
p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie.
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.A.Świtek-, która wyraziła zgodę.
p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę.

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie składu Komisji  Uchwał i Wniosków : 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.

p.J Żurek-odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym oraz informację o
realizacji uchwał (w załączeniu).
Dodał, iż w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej, jesteśmy zainteresowani realizacją
zadań: budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej, myślimy też o termomodernizacji szkoły.
Wkrótce  ukaże  się  publikacja  w  internecie  i  w  „Paśmie”,  dla  rodziców  informująca  o



sposobie  i  wielkości  dotacji  udzielanej  przez  Gminę  dla  przedszkoli  niepublicznych.
Poinformował o otwarciu turnieju piłki nożnej Deichmann. 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?

p.J.Walentek-  spytał  jak  została  powołana  Gminna  Rada  Sportu,  czy  w  jej  składzie  są
przedstawiciele klubów sportowych?

p.Z.Kuśmierska- poinformowała, iż  były podjęte uchwały w celu nagradzania młodzieży ,
która ma osiągnięcia sportowe, Rada powstała w celu opiniowania wniosków o przyznanie
nagród dla tej młodzieży.  W skład Rady sportu wchodzą przedstawiciele organizacji,  a jej
skład będzie zmieniany w związku z pojawieniem się nowych dyscyplin.

p.E.Bałdyga  –  w  skład  Rady,  powinien  wchodzić   przedstawiciel  ”Stowarzyszenia
Prometeus”, sportowcy działający w stowarzyszeniu mają też osiągnięcia na mistrzostwach.

Rada Gminy przyjęła informacj ę  oraz sprawozdanie Wójta.

Ad.6. Interpelacje radnych.
p.R.Kołodziejczyk- podziękował władzą gminy za ustawienie wiaty przystankowej w centrum
Konopisk, poprosił o wymalowanie pasów  na ulicy Sportowej na drodze wojewódzkiej oraz
uzupełnienie zapadlisk na głównym skrzyżowaniu w Konopiskach.

p.J.Żurek-  podczas  wizyty  w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich  zwróciłem  uwagę  na  to
skrzyżowanie.

p.R.Skoczylas- pan Wójt mówił , że zostały zwrócone środki finansowe w wysokości 50 tys.
zł i odsetki my oddaliśmy te pieniądze czy nam oddano?

p.J.Żurek-  udzielił  odpowiedzi.  Sprawa dotyczy  trzech projektów,  które  na nas ciążą  ,po
kontroli musieliśmy zwrócić pieniądze, aby uruchomić postępowanie i zakończyć projekty . 
Podjęliśmy negocjacje ,  musieliśmy zapłacić  zaległą  karę,  w tej  chwili  nie ma zagrożenia
zakończenia projektów i wkrótce rozpocznie się okres trwałości projektów.

p.K.Kruk-  czy  można  zapewnić  bezpieczniejszy  wyjazd  z  parkingu  przy  delikatesach
„Centrum” w Konopiskach , można założyć tam lustro.

p.Ola Szczepańska- kiedy zostanie zebrane  pobocze na ulicy Klonowej w Kopalni miało być
zrobione do końca roku,  potem wiosną.  W zatoczce autobusowej  na ulicy Klonowej  jest
załamane,wykruszone miejsce-kawałek drogi, nie można przejść z chodnika na przystanek.

p.A. Janik- na jakim etapie jest ciągnąca się sprawa likwidacji wysypiska na ulicy Śląskiej, na
posesji prywatnej, chciałbym o określenie terminu? Na Komisji Samorządu  wnioskowaliśmy
o wspólny wyjazd 17 maja na Pielgrzymkę Samorządu na Jasną Górę.

A.Jarosz- składam prośbę o  monit remontu drogi powiatowej 1055  i mostu w m.Wąsosz oraz
wnioskuję o likwidacje bariery architektonicznej przy chodniku w m.Wąsosz, gdzie skręca się
w drogę gminną na „drugi” Wąsosz, jest tam wysoki skok.



p.S. Górniak- czy są  już  jakieś  nowe fakty w sprawie transportu publicznego, dotyczy to
wizyty pana Wójta w Starostwie, prosiłbym o informacje na ten temat.

p.A.Chmielewska- podziękowała za zasypanie dziur na drodze gminnej  na „Pile”, poprosiła o
obcięcie gałęzi wystających na drogę.

p.P.Szczerbak- zapytał  o niezamieszkałe posesje, przy ulicy Opolskiej nr 14,26 i  na ulicy
Polnej  pogorzelisko  gdzie  mieszkali  państwo  Wołoszowie,  czy  gmina  może  odnaleźć
właścicieli i poprosić ich do uporządkowanie działek.
p.J Walentek- taka sytuacja  też występuje koło mojej posesji.

p.Z.Skwara-Sołtys-  spytał  o  łatanie  dziur  na  ulicy  Wrzosowej,  także  o  drogę  na  ulicy
Kwiatowej w Aleksandrii, są dziury po budowie kanalizacji, na ulicy Szkolnej, Gościnnej w
Aleksandrii oraz droga polna koło pani Budzik.

p.J.Parkitny-Sołtys  -poprosił  o  naprawę  drogi  gminnej  w  Walaszczykach,  droga  jest
dziurawa , uniemożliwia kursowanie busu należy tę drogę naprawić  i wyrównać oraz droga
powiatowa od początku ulicy Leśnej do wsi Walaszczyki 1050 S przez ulicę Przemysłową do
Blachowni, jest tam odcinek niezrobiony z dziurami oraz należy naprawić pobocze.

p.S.Górniak-  droga  gminna na „Kamionkę”  w Rększowicach,  tam jest  ścieżka rowerowa
,mieszkańcy dojeżdżają tą drogą  do pól, do działek leśnych , czy przy okazji przebudowy
drogi Rększowice -Hutki, można zebraną nawierzchnią utwardzić  drogę.

p.I.Kowalska – Sołtys-wysypanie drogi do pana Modestowicza, przy drodze wojewódzkiej
 na drodze przy „krzyżu” skręt na Jamki jest załamanie drogi i garb.

p.Z.Wołczyk-Sołtys-  droga  przy  polu  golfowym  200  metrów  jest  zniszczona,  droga  jest
rekreacyjna korzystają z niej mieszkańcy gminy, na drodze wojewódzkiej na ulicy Klonowej
proszę o ustawienie  znaku wcześniej , że zbliżamy się do skrzyżowania podporządkowanego
 (wcześniej przed skrzyżowaniem 5 m jest znak że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu ,
ale  kierowcy przyspieszają i wyprzedzają tuż przed tym skrzyżowaniem) na tej drodze jest za
to  znak uwaga zwierzęta leśne – tylko,  że w terenie zamieszkałym. Na  ulicy Górnej są
wycięte  miejsca po kanalizacji,  zostały załatane-zalepione, ale już  są  tam dziury ,  należy
wypełnić te ubytki po zimie, ta droga była nowa.

p.J.Błaszczyk-Sołtys-przygotował  i  przekazał  wnioski  oraz  interpelacje  na  piśmie  (w
załączeniu).

p.R. Szkoczylas -Sołtys-na ulicy Zielonej znajduje się suche drzewo nie ma tam właściciela
posesji,drzewo może się przewrócić ,nie ma tam właścicieli posesji.

p.E.  Bałyga-  proszę  o  zabranie  głosu  Pana Komendanta  Policji  w  Blachowni  w sprawie
dofinansowania do samochodu .

p.D. Szyller- przedstawił stan wyposażenia komisariatu w radiowozy i prośbę dofinansowania
radiowozu  nieoznakowanego.  Komenda  Wojewódzka  Policji  dofinansuje  50  %  gmina
Konopiska i Blachownia razem 50 % po czyli 16.250 zł na gminę.



p.J.Walentek  -prośba czy Komendant   mógłby  wystąpić  z  pismem do zarządcy  drogi,  o
wytyczenie przejścia dla pieszych na ulicy Śląskiej oraz w sprawie innych niebezpiecznych
miejsc.

p.D.Szyller-proszę o wystosowanie pisma do nas w tej sprawie. 

p.E.Bałdyga-  radni  zapoznali  się  z  wnioskiem Komisariatu  na komisjach,  wniosek  został
pozytywnie rozpatrzony.
Rada udzieliła dofinansowania Komisariatowi Policji w Blachowni.

p.R.Kołodziejczyk-spytał kiedy radiowóz zostanie zakupiony.

p.D.Szyller- złożył podziękowania i wyjaśnił iż teraz komisariat czeka na decyzję Gminy
Blachownia.

p.A.Jarosz-poprosił  o  skontrolowanie  skrzyżowania  ulicy  Spółdzielczej  i  Włościańskiej,
chodzi  o  rozwiązanie  problemu wyjazdu  z  ulicy  Włościańskiej  ,  nie  ma tam słupków ,
należałoby też zamontować lustro, nie ma reguły prawej strony.

p.R.Kuzior-Zastępca Komendanta Policji-możemy zgłosić to do ruchu drogowego.

p.J.Żurek-zwrócił uwagę na podpalanie lasów i zwrócił się o pomoc do Komisariatu Policji w
rozwiązaniu tego problemu. Poprosił sołtysów o rozwieszenie ogłoszenia Nadleśnictwa Herby
w  sprawie  podpalania  lasów.  Poprosił  Komendanta  o  protokół  ze  zdarzenia-pożaru  w
mieszkaniu komunalnym przy ulicy Częstochowskiej.

p.D.Szyller-  postępowanie  w sprawie  pożaru jest  jeszcze w toku, czekamy na ekspertyzę
biegłych.  Komendant  poprosił  o  współdziałanie  mieszkańców z  komisariatem  w sprawie
podpaleń lasów, poinformował o współpracy ze Strażą Leśną.

p.Z.Skwara- zwrócił uwagę na zbyt małe kary dla podpalaczy.

p.Z.Wołczyk-Sołtys-  poprosił  Komendanta  o  zwrócenie uwagi  na  rowerzystów:  złe
oświetlenie i oznakowanie rowerów.

Ad.7.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Konopiska  nr
300/XXXII/06  r.  z  dnia  30  sierpnia  2006  r.  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Osiedle”.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.Anna 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  44/X/2015   w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady Gminy  Konopiska  nr
300/XXXII/06  r.  z  dnia  30  sierpnia  2006  r.  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Osiedle”-podjęta jednogłośnie.

Przerwa.
Po przerwie 1 radny nie wrócił na obrady.

Ad.8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na inwestycję  pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Konopiska".
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy 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 45/X/2015  uchylająca     uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  
kredytu na inwestycję  pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Konopiska  ”-  podjęta jednogłośnie.  

Ad.9.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy
Konopiska na 2015 rok.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.Anna Świtek -odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwały  nr 46/X/2015 zmieniającej  uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Konopiska na 2015 rok-podjęta jednogłośnie.

Ad.10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na
inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska".

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy 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 47/X/2015  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję
pn.  "Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie  Gminy  Konopiska"-podjęta
jednogłośnie.

Ad.11.Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2015-2024.
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.Anna 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  48/X/2015  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Konopiska na lata 2015-2024-podjęta jednogłośnie.

Ad.12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy
Konopiska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

p.S.Górniak- zwrócił uwagę  na błąd  do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024. 

p.J.Janik-błąd zostanie poprawiony.

p.Barbara Ankowska-Lis-omówiła zmiany do projektu uchwały,dwie Komisje Rady  wniosły
zmiany -wykreślnie z uchwały placów zabaw.

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  49/X/2015  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy
Konopiska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych-     podjęta jednogłośnie.  



Radny powrócił na obrady.

Ad.13.Odpowiedzi na interpelacje.

p.J.Żurek-  w  sprawie  dróg,  musimy to  usystematyzować  ,  zaproponował  przyjęcie  trybu
pisemnego.  Na  dzień  dzisiejszy  mamy  odpowiedź  na  ulicę  Klonową  ,  Zarząd  Dróg
Wojewódzkich odpowiedziała negatywnie na nasze pismo, naprawa pozostałych dróg będzie
odbywać się systematycznie. Składowisko odpadów na ulicy Śląskiej , gmina mogłaby usunąć
i zutylizować  te odpady, ale  koszt to około 30 tys. zł, nie daje nam to pewności , że odpady
się nie pojawią znowu w tym miejscu. Właściciel jest zadłużony, wobec czego ciężko będzie
wyegzekwować  należności.  Wystosujemy  pismo  do  prokuratury  i  do  policji  , celem
doniesienia  o  zaistniałej  sytuacji.  Na  najbliższych  komisjach  należy  się  zająć  tematem
składowiska odpadów.

p.A.Janik- prosiłem o określenie terminu załatwienia tej sprawy. Czy na następnej sesji będzie
podejmowana decyzja czy przekazujemy pieniądze na usunięcie odpadów czy nie ?

p.J .Walentek- kwestia przekazania pieniędzy nie powinna być omawiana, gdyż nie wiadomo
czy problem nie wróci.

p.W.Rodak-wyjaśniła  przeprowadzone  postępowanie  w  tej  sprawie.  Obecnie  nałożone  są
grzywny  w  celu  przymuszenia  usunięcia  odpadów  i  wystawiono  tytuł  wykonawczy  na
pierwszą  grzywnę.  Można przystąpić  do wykonania zastępczego,  którego koszty pokrywa
gmina. Mieszkańcy mogli by nam pomóc spisując numery rejestracyjne pojazdów , którymi
są przywożone śmieci , wtedy można by interweniować.

p.A.Janik-ta sprawa jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców, czy Wójt jest skłonny przyjąć
rozwiązanie zastępcze?

p.J. Żurek-nie, nie jestem przekonany do wprowadzenia takiego rozwiązania, gdyż może się
okazać , że nie jest to jednorazowy wydatek z naszej strony.

p.A.Janik- druga interpelacja w sprawie zorganizowania wyjazdu na pielgrzymkę?

p.R.Kołodziejczyk-odczytał zaproszenie na pielgrzymkę samorządowców.

Radni i sołtysi zdecydowali , o indywidualnym uczestnictwie w pielgrzymce.

p.Z.Skwara-Sołtys- spytał o drogę od ulicy Wrzosowej do Walaszczyk. Z drogi tej korzystają
mieszkańcy Aleksdandrii i Kopalni , dochodzą tą drogą do autobusu linii MPK.

p.E.Bałdyga  -droga na Kowale,  kolonia Hutki,  ta droga powinna być  przejezdna, min.  w
związku z ostatnimi pożarami.

p.J. Żurek- musimy sprawdzić drogę, najprawdopodobniej są tam tereny prywatne.

p.A.Ankowska-poinformowała  ,  że do  Urzędu  Gminy  wpłynęło  pismo p.Bystrzyckiego  i
p.Kędzi w sprawie, wykupu gruntu przy ulicy Sportowej 1, który dzierżawią od 1991 roku .
Obecnie na gruncie znajduje się pawilon handlowy.

p.W .Rodak- wyjaśniła sprawę.

p.J.Żurek- Urząd odpisał , iż nie wyraża zgody, prosimy o stanowisko Rady.

p.A. Świtek- ten temat poruszaliśmy w tamtej kadencji decyzja była odmowna.



p.J.Walentek- głosowaliśmy już w tej sprawie.

Radni nie wyrazili zgodę na sprzedaż gruntu

p.J.Parkitny-Sołtys-  sołtysi  zostali  zaproszeni  na  bezpłatne  szkolenie  do  Wisły  ,  czy
moglibyśmy liczyć na dofinansowanie przejazdu?

p.J. Żurek- jeżeli będą chętni , to zorganizujemy wyjazd.

Rada zgodziła się dofinansować wyjazd.

p.J.Żurek-omówił  kwestię  transportu  zbiorowego.  Będzie  spotkanie  Wójtów,  obecnie
Starostwo  Kłobuckie  wstrzymało  rozmowy  ,  będziemy  współpracować  z  Starostwem
Częstochowskim, rozmowy są prowadzone z firmą  PKS , ale także MPK. Na najbliższą sesję
zostanie zostanie zaproszony Członek Zarządu Powiatu p.Smela.

p.W.Rodak-wyjaśniła  kwestię  transportu  zbiorowego,  gdyż  główny  problem  jest  w
udźwignięciu  przez  powiat  tego  zadnia  i  przejęcia  PKS-u,to  powiat  będzie  ponosił
konsekwencje. Zlecona przez powiat analiza ma wykazać kondycje, prognozę i diagnozę jak
należy przekształcić PKS w podmiot wewnętrzny. Możemy także ogłosić przetarg na zadanie
transportu i  PKS może złożyć  ofertę  ,  jeżeli  wygra  zostanie podpisana umowa .  Zlecona
analiza  wskaże  prawny  tryb  wyboru  operatora  .  Gmina  może  opiniować  rozkłady  jazdy
prywatnego przewoźnika.

p.J.Żurek-poinformował  o  zbliżającym się  przetargu  i  problemach dotyczących  rosnących
kosztów odbioru śmieci oraz należnościach wobec gminy.

Ad.14.Sprawy różne.

p.E.Bałdyga- czy są pytania?

p.Z.Wołczyk-  Sołtys-ważne   tematy   powinny  być  naświetlane  mieszkańcom  min.  w
Pasmach, biuletyn powinien być częściej wydawany bo , informacje  w nim zawarte bywają
po  wydaniu  już  nieaktualne.  Powinno  się  zwrócić  uwagę  na  umieszczanie  bardziej
priorytetowych informacji, to są oczekiwania mieszkańców.

p.J.Żurek- pewne sprawy o których rozmawiamy są jeszcze w toku , klarują się i nie możemy
ich przedstawiać pisemnie i naświetlać do momentu podjęcia decyzji.

p.Z.Kuśmierska-  w sprawie  niezamieszkałych  posesji  ,  tam są  spadkobiercy  ,  nie  mamy
aparatu przymusu aby zobowiązać ich do uporządkowania posesji.

p.R.Skoczylas-Sołtys-  w  sprawie  dróg,  załatania  dziur,  czy  ktoś  to  będzie  monitował  i
kontrolował? 

p.J.Kielan- Powiat wyłania wykonawcę,na remont dróg powiatowych i wojewódzkich, drogi
gminne naprawiamy na bieżąco.

p.S.Górniak- składam wniosek , aby naprawy dróg zgłaszać bezpośrednio do referatu, a kiedy
nie będą  wykonane monitować na sesji.

p.H.Ernt-Sołtys -spytała gdzie można zgłosić, aby uregulować  rzekę  Lis-Konopkę,  rolnicy
zgłaszają  ,  że rzeka zalewa pola,  była czyszczona 17 lat temu, rów melioracyjny nie był
czyszczony.



p.J.Kielan- do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji.

p.E.Bałdyga-czy są jakieś pytania?

Pytań nie było.

Ad. 15. Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował
za udział w sesji , zamknął obrady X sesji Rady Gminy Konopiska.

Sesja trwała do godziny 14.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

       Protokolant:                                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska:

       Ilona  Dudek                                                                     Edward Bałdyga


