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Protokół Nr 2/2018 

z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 2 marca 2018 r., od godz. 15:00 do godziny 17:10  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLIV sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p.M.Poleszczuk. (O godzinie  

15: 20 przyszedł na obrady Radny p.M.Poleszczuk) Sesję otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Konopiska - pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym 

Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. (Lista 

obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – 

powitał: radnych, Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią 
Zofię Kuśmierską, Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – 

panią Jadwigę Janik, radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak i pracowników urzędu. 

 

 

Ad. 2. 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. Ustalenie porządku obrad. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i 

manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przepisów porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIII/2018 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 roku, dotyczącej ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych 

i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

8. Sprawy różne i zapytania. 

9. Zakończenie obrad. 

 

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

 

p.S.Górniak- proszę o informację, co jest takiego pilnego, że zwołano sesję nadzwyczajną? 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że sesja zawsze może być zwołana na wniosek wójta. 
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p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy większością głosów 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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 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 cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.  

 

p.W.Rodak- omówiła projekt uchwały. Ceny zmieniają się, ponieważ nie udało się 
przewoźnikowi uzyskać wjazdu do miasta. Przewoźnik musi uzyskać od miasta zgodę na 

korzystanie z przystanków i zatwierdzenie rozkładu jazdy. Dlatego zmieniają się ceny. 

Uchwała uchyla poprzednią uchwałę. Strefowość biletów została zakwestionowana przez 

nadzór. W tej uchwale zostaje tylko cena za przewóz bagażu. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, czy są pytania? 

 

p.R.Skoczylas-, jaka jest przyczyna, że nie udało się uzyskać przewoźnikowi zgody na wjazd 

do miasta? 

 

p.W.Rodak- nie uzyskali zezwolenia na zatrzymywanie się na przystankach na terenie miasta  

i nie uzgodniło rozkładu jazdy na terenie Częstochowy. 

 

p.S.Górniak- czy mamy pisemną odpowiedź? 
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p.W.Rodak- wystąpiliśmy pisemnie o uzyskanie takiej zgody. Wyjaśniła, że wójt ma prawo 

organizować przewóz tylko na terenie gminy, przewoźnik miał tylko wjechać do miasta. 

Miasto się na to nie zgodziło ze względu na dbałość o powietrze. 

 

p.O.Szczepańska-, dlaczego przewoźnik wcześniej nie pisał o pozwolenie wjazdu do 

Częstochowy? 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że wcześniej nie mógł zatwierdzać rozkładów. Taka kompetencja 

powstała od 1 stycznia 2018 roku. Jest spór kompetencyjny, kto ma to robić, czy WZD czy 

urząd marszałkowski. Wójt pojechał do marszałka by przed rozstrzygnięciem sporu 

kompetencyjnego zatwierdził nam rozkład jazdy. 

 

p.A.Świtek- nie przygotowaliśmy się merytorycznie do zmiany przewoźnika na terenie 

gminy. Te problemy powinny być przygotowane i rozwiązane.  Po sesji styczniowej na 

stronie urzędu gminy ukazała się informacja. My, jako radni powinniśmy być poinformowani 

o zmianie. Wiedziałam mniej, niż te osoby, co do mnie dzwoniły. 

 

p.S.Górniak- na stronie gminy pan wójt oznajmił, że zostało zawarte porozumienie 

między gminą, GTV i MZDiT. Proszę o treść porozumienia. 

 

p.R.Kołodziejczyk- były zapewnienia z firmy GTV bus, że będą odjeżdżać z ul. Focha lub  

ul. Orzechowskiego. Właściciel by na tyle pewien mówiąc nam o tym.  Jak zaistniała taka 

sytuacja, to jest lekceważenie mieszkańców. Powinniśmy pracować nad tym by czas dojazdu 

był naj najszybszy, a my wydłużamy czas dojazdu się o godzinę. 
 

p.Wójt- założenia były takie jak przedstawiałem. Były pytania czy przewoźnik jest gotowy. 

Odpowiedź była, tak. Interes wszystkich stron musi być zabieżny.   

 

15:20 na obrady przyszedł radny p.M.Poleszczuk. 

 

p.Wójt- Miasto ma inną koncepcję, jeśli chodzi o transport miejski. Z chwilą, gdy przewoźnik 

zaczął starać się o pozwolenia zaczęły się problemy. Miasto Częstochowa nie chce wpuszczać 
do miasta kolejnych przewoźników. Gmina Konopiska, jako jedna z pierwszych rozwiązuje 

kompleksowo problem transportu. Przewoźnik nie mógł sobie poradzić. Uzyskanie 

pozwolenia jest po stronie przewoźnika. Widząc problemy PKSu, który nie realizuje 

wszystkich połączeń. Widząc taką alternatywę, chce rozwiązać problem transportu, 

zaangażowałem się w pomoc w uzyskaniu pozwoleń.  Miasto będzie robiło wszystko, by nie 

uzyskać tych pozwoleń. Musimy wyciągnąć jakieś wnioski. Burmistrz Woźnik o jedną linię 
walczył pół roku, by dowozić dzieci do szkoły. Rozmowa się zaczęła, a jak byśmy mieli 

wspólny interes. Zaczęto do tego inaczej podchodzić. Umówione zostało spotkanie, na które 

udałem się z  P. Michalczyk i właścicielem firmy do MZD. Właściciel był sceptycznie 

nastawiony do tego wyjazdu. Rozmawialiśmy, pytaliśmy jak nie do centrum, to gdzie 

możemy? Podczas rozmowy wynikło, że dowozimy do granic Częstochowy, odbierać będzie 

MPK. Okazuje się, że dostarczenie w pewnych godzinach dodatkowej liczby osób, gdzie już 
w autobusach MPK nie mieszczą się ludzie powoduje pewne problemy, zmiany. MPK 

potrzebuje taboru, kierowców. Pierwszą myślą było dostosowania się do obecnych kursów 

MPK. Pierwsza linia dojedzie do Wąsosza, druga linia początkowo do Estakady.  Dojazd do  

Dźbowa powodował, że mamy już trzy linie. Przy takiej wersji miasto zadeklarowało pomoc. 

Pech jest, że nastąpiły zmiany w transporcie. Jak przyszło do realizacji to okazuje się, że 

pozmieniali przepisy. Trzeba uszanować wszystkich. PKS będzie chciał odszkodowania jak 
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będą takie same godziny odjazdu.  Dlatego nie wypowiadamy umowy PKSowi, nic nie 

robimy. PKS jeździ jak tak jak deklaruje. Jak mieszkańcy chcą PKS, to mogą nim jeździć. 
PKS też musi uzyskać pozwolenia na wjazd do miasta. Podobny temat ruszyła Starcza. 

Jeździł uni metal, który też miał problemy z uzyskaniem pozwoleń. Udało mu się uzyskać 
pozwolenia od starostwa. W naszym przypadku potrzebne jest zezwolenie od marszałka. 

Wystąpiliśmy do marszałka i ZDW. Powstał spór kompetencyjny, zmieniły się przepisy i 

trzeba dać pełnomocnictwa. Przepychali się, kto ma to zrobić. W naszym przypadku 

wystarczyła konsultacja prawna. Zarządem Dróg Wojewódzkich nie jest władny i nie wydaje 

takich pozwoleń. Powinien to skierować do właściwego organu, a on cofnął do miasta. Pani z 

urzędu miasta w Częstochowie wykonała dużo telefonów. Gmina jest uzależniona od ZDW. 

Zaczęli się kłócić, kto powinien przekazać do Częstochowy. Pani przekazała do urzędu 

marszałkowskiego. Nie mamy tylko opinii od marszałka. Urząd marszałkowski potwierdza, 

że jest to nowe. Trzeba udzielić pełnomocnictw. Jeśli podążać tokiem administracyjnym, to 

będziemy daleko. Wracając do pytania p.S.Górniaka na dzień dzisiejszy to nie miała być 
sesja. To miało być spotkanie. W międzyczasie wpłynęły rozstrzygnięcia nadzorcze dot. 

uchwał transportowych i dlatego w trybie pilnym zwołałem sesję nadzwyczajną. Możemy 

zacząć realizację po 2 tygodniach od ukazania się w dzienniku urzędowym. Państwo ocenicie 

sobie merytoryczność zmian w uchwałach. To jest zmiana słów. Można się upierać i zacząć 
procesować Sprawa może trwać 2 lata. Uchwały były konsultowane z tymi osobami, które je 

oceniają. Jest zapewnienie, że jak zostaną przyjęte w takim kształcie, to nie będzie uwag. 

Prawo mamy takie, jakie mamy, musimy je respektować. Z chwilą uzyskania opinii pani w 

urzędzie miasta wydaje zezwolenia. Od chwili otrzyma musi upłynąć 10 dni, żeby można 

rozpocząć jeździć. Ludzie tego nie wiedzą. Przepisy są jednoznaczne.  Jedynie spokój może 

nas uratować. PKS dalej jeździ. Konfliktu z PKSem nie ma. Pan prezes wybrał taką drogę dla 

PKS. Uważam inaczej, bo dużo kursów wypadło. Padają słowa, że wszystkim się nie podoba. 

Ludzie są zdezorientowani. Musimy to zacząć, życie nam pokaże czy ten kierunek jest dobry 

czy nie. Wybieramy mniejsze zło. Zabezpieczam tych ludzi, nawet jak się muszą przesiadać. 
Patrzę perspektywistycznie, podejmujemy ryzyko, bo może komuś uda się uzyskać wjazd do 

centrum. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie transportu, żeby dzieci miały jak 

dojechać do szkoły. Celem jest by maksymalny okres czekania wynosił 5 minut. Musimy 

uwzględnić PKS. Ludzie mają wybór: PKS, MPK, GTV Bus. PKS wystąpił o pozwolenie, 

dostał. Dopłaty do PKS i ulgi zostają. Nic nie zmieniamy. Ludzie wybiorą, czym chcą jeździć. 
Jak to się sprawdzi, to pomyślimy o trójstronnym porozumieniu i nad wspólnym biletem w 

Konopiskach i Częstochowie. Pierwszy okres pokarze nam gdzie są słabe punkty, których 

kursów jest za mało, a których za dużo. Ludzie do szpitala w Blachowni muszą dojechać. 
Zobaczymy jak Blachownia rozwiąże problem. Chcę, by ludzie mieli jak najlepsze 

połączenia. 

 

p.A.Świtek- cała procedura będzie dawała mieszkańcom Konopisk dojazd do Częstochowy 

do Dźbowa. Czy można liczyć, że miejscem docelowym będzie Częstochowa ul. Focha lub 

ul. Orzechowskiego? Tak jak wstępnie ustalaliśmy. 

 

p.Wójt- szans są zawsze. 

 

p.A.Świtek- PKSu deklaracja była, że jeździ do końca marca po starych rozkładach. 

 

p.Wójt- PKS będzie jeździł zgonie ze starymi rozkładami. 

 

p.A.Świtek- a w kwietniu? 
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p.Wójt- zadałem to pytanie. 7 kursów zostało zabrane z Aleksandrii, do Hutek będą tylko 3 

kursy. Zawsze prowadzę rozmowy. Dla mnie łatwiej było wydać pieniądze na tego, który ma 

już wszystkie pozwolenia. Decyzja prezesa PKSu była, że nie będą wozić powietrza. PKS 

wycina wszystkie nierentowne kursy, na co ja nie wyraziłem zgody. 

 

p.O.Szczepańska- mieszkańców nie obchodzą papierki, tylko dojazd.Pan mówi przesiadka. 

Dla mnie przesiadka jest jak wysiadam z jednego autobusu i wsiadam do drugiego. A tu 

trzeba wysiąść i przejść. Gdzie wysiadam? Gdzie wsiadam? Trzeba dojść. Mieszkańcy są 
niezadowoleni. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił: wysiada koło kościoła, przechodzi przez jezdnię. Odpowiem na 

pytanie p.S.Górniaka. Mamy na piśmie którędy ludzie mają chodzić? 

 

p.O.Szczepańska- koło szkoły będzie przystanek? 

 

p.E.Bałdyga- tak, ok. 50 m trzeba będzie dojść. 
 

p.R.Skoczylas- chodzi o to, że PKS zatrzymywał się ostatni raz na Wygodzie i jechał do 

centrum. Jeśli będzie przesiadka, to autobus będzie się zatrzymywał na wszystkich 

przystankach, co wydłuży czas dojazdu o kolejną godzinę. 
 

p.A.Janik- skoro PKS przedłużył kurs, a padła informacja, że PKS nie będzie zbierał biletów 

miesięcznych. 

 

p.E.Bałdyga-nikt z Państwa nie jeździ PKSem. Ja jeżdżę codziennie. Nikt nie wie jak będzie 

jeździł PKS. PKS obciął kursy. Proszę zobaczyć ile jest odwołanych kursów. PKS nie 

dotrzymuje obietnic. PKS kłamie. Odnośnie biletów miesięcznych PKS sprzedaje bilety 

miesięczne, tak jak do tej pory. Chodzi o to by PKS nie odwoływał tych kursów, które są. 
Wymienił jakie kursy nie jadą. To jest cały PKS. 

 

p.O.Szczepańska- my mówimy to, co mówią mieszkańcy. 

 

p.S.Górniak- poprosiłem o tekst porozumienia między: gminą, MZDiT a firmą GTV bus. Co 

będzie jak się wycofają z obietnic? Gdzie to jest na piśmie? My, jako radni chcemy mieć na 

piśmie zapewnienie. 

 

p.Wójt- proszę wskazać moment, że coś nie zostało dotrzymane. Z MPK podpisujemy umowę 
kwartalnie. Obecnie z MPK mamy umowy do końca marca, nic nie zmieniamy. MPK musi 

zmienić autobusy z krótkich na przegubowe. Moim zadaniem jest zabezpieczyć transport dla 

ludzi. Nie mogę się droczyć o wjazd do miasta. Nie mówmy za ludzi. Ludzie mają wybór i 

sami wybiorą przewoźników. Jeśli podajemy informację na stronie urzędu, to ta informacja 

jest sprawdzona, pewna. 

 

p.J.Walentek- rozkłady jazdy będą na przystankach? 

 

p.Wójt- tak, będziemy pracować by wyglądało to jak najlepiej. 

 

p.M.Poleszczuk-, jaka jest podstawa prawna nie uzyskania pozwolenia? Przewodniczący 

Rady mówi, że tylko on jeździ. Jeśli ogłosi Pan przerwę do poniedziałku, to zobaczy Pan ile 

przyjdzie ludzi, którzy uważają, że ten pomysł jest zły. Nasze rodziny jeżdżą, ludzie są źli, że 
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będą 2 przesiadki. O jedną godzinę wydłuży się dojazd do pracy. Nie wiem gdzie jest ten krok 

do przodu? Czy jest ktoś w stanie udostępnić taką informację, że GTV bus, nie może wjechać 
do centrum? Częstochowa, nie ma uchwały smogowej, zabraniającej wjazdu. Chcę zobaczyć 
takie dokumenty. W projektach uchwał są tańsze bilety do Dźbowa. Kolejny bilet trzeba 

będzie kupić w Dźbowie, co wydłuży czas dojazdu. Pan Wójt i Przewodniczący Rady 

przekonują do tego rozwiązania. To jest złe rozwiązanie dla mieszkańców. Mieszkańcy są 
niezadowoleni. Proszę o ogłoszenie przerwy w obradach sesji do poniedziałku i się Państwo 

przekonacie, że to jest złe rozwiązanie. 

 

p.E.Bałdyga- jeżdżę autobusem i słyszę to, co mówią mieszkańcy. 

 

p.M.Poleszczuk- z Aleksandrii jest najbardziej dochodowa linia. 

 

p.Wójt- nie mam zamiaru nikogo przekonywać. Świadomie podjąłem decyzję, by ułatwić 
dojazd. Nie będziemy wybierać za ludzi. PKS jeździ. Nie zabierajmy innym możliwości. 

 

p.S.Górniak- poprosił o treść umowy z przewoźnikiem. Sesja jest dot. transportu, a my się 
nie zapoznaliśmy z treścią umowy. 

 

p.Wójt- ta umowa jest na stronie p.Gąsiorskiego. 

 

p.R.Kołodziejczyk- na początku swojej wypowiedzi powiedział pan, że mają firmy takie jak 

MZK, PKS. Czemu, Pan Wójt nie podpisał umowy z PKSem,w której był by zapis, że są kary 

finansowe. Że zapłaci Pan za kursy gdzie jest będzie „wożone powietrze”, dlaczego takiej 

sytuacji nie ma? 

 

p.Wójt- PKS nie realizuje tego, co zapewniał, z stąd się wziął problem. Prezes PKS 

poinformował, że likwiduje nierentowne kursy. Chciałem płacić za nierentowne kursy, 

pytałem o to prezesa, a on mi odpowiedział, że nie ma taboru i ludzi. PKS nie jest w stanie 

tego zrealizować. Ja wolałem PKS. 

 

p.S.Górniak- proszę notatkę służbową z negocjacji. 

 

p.R.Kołodziejczyk- czy my nadal będziemy płacić PKSowi, za dopłaty do biletów? 

 

p.Wójt- ustawowe ulgi będą cały czas, a jak będzie jeździł GTV Bus to nie będziemy płacić 
PKSowi. Dodatkowo weszła ulga z 75-latkami i rencistami. 

 

p.R.Kołodziejczyk-, na jaką kwotę jest zawarta umowa z firmą GTV bus? 

 

p.Skarbnik- 1.458.000 zł. 

 

p.R.Kołodziejczyk-, jaką kwotę mamy zabezpieczoną w budżecie? 

 

p.Skarbnik- 900.000 zł. 

 

p.Wójt- 900.000 zł, kwotę pomniejszoną o bilety i dopłaty z urzędu marszałkowskiego. 

 

Dyskusja. 
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p.Z.Kuśmierska- jak ruszy nasz transport to nie płacimy PKSowi. 

 

p.J.Walentek- PKS nam obiecał kursy. 

 

p.E.Bałdyga-  nie wiemy czy nie zmienią zdania. 

 

p.A.Świtek- główny problem jest, że GTV bus nie dojedzie do centrum Częstochowy. Jakie 

mamy szanse, by to zrobić? 

 

p.S.Górniak-lub w drugą stronę by MPK dojeżdżało do Konopisk by można było się 
przesiąść. 
 

p.H.Bula- Korzonek i Leśniaki nie przesiądą się, bo nie mają, do czego. Rozmawiamy tylko o 

linii do Aleksandrii, a nie mówimy o Hutkach, Korzonku, Leśniakach, Jamkach. Mamy tylko 

3 kursy PKSu, z tego jeden grzecznościowo jedzie. Radni zarzucali, że nie są informowani 

przez gminę o tym, co się dzieje z PKSem. Niektórzy radni działają w komórkach urzędu, a 

nie tylko na sesji. Przychodzą, pytają i mogą swoim mieszkańcom powiedzieć. 
 

p.S.Górniak- nawiązując do wypowiedzi p.R.Kołodziejczyka zawarcie takiej umowy nie ma 

zabezpieczenia środków w kwocie 1.458.000 zł w budżecie. 

 

p.E.Bałdyga- dostanie Pan to i się zapozna. 

 

p.W.Rodak-wyjaśniła, to nie jest kwota do zapłaty. 

 

p.Skarbnik- kwota do zapłaty to 800.000 zł. 

 

p.S.Górniak- odczytał wniosek: „ Na podstawie art. 93 pkt.1 ust.4 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Składam wniosek o niezwłoczne zawiadomienie właściwego rzecznika dyscypliny 

finansów o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z 

podpisaniem umowy z GTV Bus na kwotę, która przekracza kwotę zabezpieczenia na 

ten cel w budżecie” ( w załączeniu do protokołu). 

 

p.W.Rodak-, kto ma złożyć takie zawiadomienie? 

 

p.S.Górniak – rada. Zgodnie z przytoczoną ustawą obowiązek niezwłocznie zawiadomienia 

rzecznika ma organ stanowiący j.s.t. 

 

p.O.Szczepańska- wnioskuje o 5 min przerwy. 

 

p.P.Szczerbak-, jakie ceny biletów będą? 

 

p.P.Michalczyk- wyjaśniła: 2 zł bilet normalny, ulgowy 50%. Wszystkie ulgi zostały 

zachowane. 

 

p.E.Bałdyga- przedstawił ceny biletów: 2 zł bilet normalny, 1 zł bilet ulgowy, 22,50 zł bilet 

miesięczny ulgowy, powyżej 75 lat za darmo. Bilet ważny jest 60 minut. Bilet pracowniczy, 

miejski upoważnia do przejazdu po całym terenie miasta, co jest korzyścią dla mieszkańców, 
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bo nie będą musieli kupować kolejnego biletu, gdy będą się przesiadać na tramwaj czy inny 

autobus. 

 

p.W.Rodak- proszę przegłosować wniosek. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

 

 

p.E.Bałdyga- proponuje umieszczenie wniosku p.S.Górniaka w punkcie 8 porządku obrad. 

Proszę o przegłosowanie, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 8 

wniosku p.S.Górniaka? 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  9 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         6 radnych 

 

p.E.Bałdyga- stwierdzam, że wniosek odrzucono. 

 

Dyskusja dot., w jakim punkcie umieścić wniosek p.S.Górniaka. 

 

p.W.Roda- wyjaśniła, że porządek obrad został ustalony i nie można w innym punkcie 

wprowadzić tego wniosku. Nie powinniśmy nad tym głosować. Można w sprawach różnych. 

Za zgodą wójta można wprowadzić taki punkt do porządku obrad, bo to jest sesja zwołana na 

wniosek wójta. 

 

p.E.Bałdyga- przekładamy ten wniosek do spraw różnych. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

p.S.Górniak- poprosił o odnotowanie jego głosowań.  
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  9 radnych 

                            „przeciw”                                    2 radnych – p.S.Górniak 

                            „wstrzymało się”                         4 radnych 

 

UCHWAŁA NR 319/XLIV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich 

w publicznym transporcie zbiorowym- podjęta większością głosów. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i 

manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. 
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p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  9 radnych 

                            „przeciw”                                    2 radnych– p.S.Górniak 

                            „wstrzymało się”                         4 radnych 

UCHWAŁA NR 320/XLIV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym- podjęta większością 
głosów. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przepisów porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób. 

p.R.Kołodziejczyk- poprosił o przedstawienie gdzie są zmiany. 

p.W.Rodak- na ostatniej sesji podejmowaliśmy taką uchwałę. Nadzór prawny ma uwagi co do 

części zapisów, które zostały wykreślone. Zabrania się wewnątrz środka transportu i w czasie 

jazdy spożywania napojów alkoholowych i odurzających. Zostało to wykreślone, bo nadzór 

twierdzi, że wynika to z innych ustaw. Musieliśmy wykreślić zapis, że nie można palić 
papierosów, bo to wynika z innej ustawy. Wykreśliliśmy zapis, który dotyczy przewożenia 

psów asystujących dla osób niepełnosprawnych. Nadzór zakwestionował, że można 

przewozić małe zwierzęta domowe, a nie daliśmy definicji „małego zwierzęcia domowego”. 

Wykreśliliśmy słowo małe. Musieliśmy wykreślić jakichkolwiek obowiązków na rzecz 

kierowcy. Ponosi się odpowiedzialność za naruszenie konkretnych przepisów. Według 

nadzoru nie powinniśmy wymieniać tych przepisów. Nadzoru uważa, że do przestrzegania 

przepisów zobowiązany jest podróżny. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  11 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         4 radnych– p.S.Górniak 

UCHWAŁA NR 321/XLIV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób- 

podjęta większością głosów. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIII/2018 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 roku, dotyczącej ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i 

niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
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p.W.Rodak- na ostatniej sesji była podejmowana ta uchwała, po telefonicznej uwadze RIO 

musimy dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały zmiany. W punkcie 4 było napisane: 

liczba dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego, a zamiast tego powinno być: liczba 

dzieci z orzeczeniem o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych – p.S.Górniak 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 322/XLIV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 

stycznia 2018 roku, dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego – podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8. Sprawy różne i zapytania.  
 

p.E.Bałdyga- odczytał wniosek p.S.Górniaka. Poprosił o zabieranie głosu. 

 

p.Skarbnik- wyjaśniła zapiski w umowie. Kwota wynikająca z §8., pkt.3. 1.458.000 zł, to 

kwota, którą firma oczekuje by im zapłacić, gdy ludzie będą jeździć bez biletów. W punkcie 4 

umowy mamy zapis o rekompensacie, co to jest i z tytułu realizacji umowa będzie 

pomniejszona o kwoty uzyskanej dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących 

ustawowo ulg, wpływów z biletów jednorazowych i miesięcznych zakupionych na przejazd 

na terenie gminy, wpływów z opłat dodatkowych i manipulacyjnych oraz innych opłat 

związanych z realizacją usług. Całkowita kwota rekompensaty, która będzie wypłacona 

wykonawcy nie powinna przekroczyć 800.000 zł. Wiemy ile pieniędzy ludzie mogą wpłacić 
za bilety miesięczne, jednorazowe i jaką dopłatę do biletów możemy uzyskać na podstawie 

umowy z samorządem wojewódzkim. Jak będzie niedoszacowana, to będą wprowadzane 

zmiany, będzie aneks. Kwota, którą maksymalnie możemy zapłacić to kwota 800.000 zł. 

Odczytała, jakie dopłaty są: do autobusów MZDiT 30.000 zł, PKS przewozy za 12 miesięcy i 

dopłaty do biletów miesięcznych za 12 miesięcy, w związku z tym te 800.000 zł to jest 

dodatkowa kwota w budżecie. Jeśli okaże się, że szacunki nie pokrywają się, to wynika z tego 

ile osób będzie jeździło autobusami. 

 

p.Wójt- sprawdzimy w rzeczywistości jak to jest. Na bazie doświadczenia innych gmin m.in. 

tych, których teraz obsługuje firma GTV bus, jak się ludzie przekonają do przewoźnika GTV 

bus to będą jeździli. W Mińsku Mazowieckim weszła firma i przewoźnik po paru miesiącach 

musiał wymienić autobusy na większe, bo wzrosła liczna pasażerów. Musimy zobaczyć jak to 

wyjdzie, ogólnie bilans musi wychodzić na zero. Zobaczymy jak to będzie. Państwo 

określiliście, że mój kierunek jest zły. Poczekajmy zobaczymy czy dany kierunek jest dobry 

czy zły. Łatwiej jest zrealizować wspólnie niż iść samemu, bo czas się wydłuża. Do 1 

kwietnia PKS uzyska pozwolenia i będzie jeździł tak jak nam przedstawił. Nie jeździ w 
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sobotę i niedzielę, wybrane kursy w ciągu dnia. Przewoźnik, którego mamy, który wyrażał 

wolę podjęcia się prowadzenia transportu na terenie naszej gminy, on nie musi jej realizować. 
PKS Lubliniecki ogłosił upadłość, tam się robi luka, gdzie poszukują przewoźników. Życie na 

pokaże. Mając zabezpieczony dowóz, przystąpimy o uzyskanie pozwoleń na wjazd do 

centrum. Jesteśmy pierwszą gminą, która załatwia kompleksowo sprawę transportu. 

 

p.A.Świtek- jak radni mogą się przyczynić by skrócić ten czas dojazdu? Może pojedziemy w 

jakąś delegację? 

 

p.R.Kołodziejczyk- może wyjazd do Prezydenta Częstochowy? Walczymy o swoich 

mieszkańców. 

 

p.A.Świtek- zróbmy coś by ludzie wiedzieli. 

 

p.Wójt- pan prezydent przyjmie nas i skieruje do pani, która się tym zajmuje, działa w jego 

interesie. Wszystko wyjdzie w praniu. Gmina Blachownia wystąpiła o pozwolenie na wjazd 

do centrum Częstochowy. Jak gmina Blachownia dostanie takie pozwolenie, to my też 
wystąpimy. Jest zabezpieczenie, ludzie mają się jak dostać. 
 

p..Walentek- może jakąś delegacje zrobimy? 

 

p.Wójt- jak uważacie, że wójt nie potrafi załatwić to proszę zróbcie delegację. 
 

p.A.Chmielewska- wnioskuję o przedstawienie informacji mieszkańcom jak już 
wszystko zostanie zatwierdzone. Proszę przedstawić to, co dziś padło wielokrotnie, by 

mieszkańcy wiedzieli, dlaczego nie została podpisana umowa do centrum miasta, jakie 

są ceny biletów 2 zł normalny i 1 zł ulgowy, że cały czas trwają rozmowy. Mieliśmy inne 

informacje i z takimi informacjami poszliśmy do mieszkańców. Dajmy szansę, z PKS od 

3 lat walczymy. P.Smela był na sesji przedstawił jak to miało być z PKSem. We 

wrześniu, w styczniu mieliśmy duże problemy z PKSem. Ludzie chcę dojechać do pracy. 

Dajmy szansę przewoźnikowi, może uda się uzyskać pozwolenie na wjazd do centrum. 

 

p.Wójt- jak tylko zostanie zaakceptowana przez wszystkie strony to zostanie taka informacja 

udostępniona. 

 

p.E.Bałdyga- wniosek p.A.Chmielewskiej jest słuszny, jak najszybciej taką informacje trzeba 

podać. 
 

p.A.Świtek- to jest wniosek nas wszystkich. 

 

p.E.Bałdyga- zwracam się do p.P.Michalczyk o przekazanie i umieszczenie informacji oraz o 

umieszczenie informacji na portalach „GminaKonopiska” i „wKonopiskach”. Będą ulotki i 

inne formy rozpowszechnienia informacji. 

 

p.Z.Kuśmierska- będą rozkłady jazdy dużo wcześniej. 

 

p.E.Bałdyga- przejdźmy do wniosku p.S.Górniaka. Pani skarbnik wyjaśniła, dostali Państo 

zapis umowy. Proszę o przegłosowanie, kto jest za? 

 

p.A.Świtek- nie powinniśmy tego głosować. 
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p.A.Janik- to nie podlega głosowaniu. 

 

p.E.Bałdyga- wpłynął wniosek o nie przegłosowania wniosku p.S.Górniaka. 

 

p.S.Górniak- ustawa, o której wspomniałem we wniosku, mówi, że na dzień podpisania 

umowy musi być zabezpieczona w budżecie taka kwota. Napisałem wniosek do rzecznika o 

zbadanie, od tego jestem radnym. Proszę o nadanie biegu wnioskowi. 

 

p.W.Rodak-, nie ma wątpliwości, że zaciągnięcie zobowiązania na kwotę, która nie znajduje 

odzwierciedlenia w budżecie, to jest naruszenie dyscypliny finansów, o tym każdy wie. Na 

jaką kwotę wójt zaciągnął zobowiązanie? Wyjaśniła. Pan S.Górniak twierdzi, że na 1.458.000 

zł, a p. skarbnik mówi, że maksymalnie na 800.000 zł, bo to jest kwota rekompensaty ogólna, 

w której odliczone będą ceny biletów i uzyskane ulgi. Do zapłaty nasze zobowiązanie jest 

800.000 zł. 

 

p.S.Górniak- te ulgi są wirtualne, może okazać się, że to tylko 300.000 zł a nie 800.000 zł 

 

p.E.Bałdyga- musimy przegłosować wniosek? 

 

p.W.Rodak-, wyjaśniła p.S.Górniak złożył wniosek, żeby Rada Gminy zawiadomiła rzecznika 

dyscypliny finansów publicznych, że wójt zaciągnął zobowiązania w kwocie 

nieodpowiadającej w budżecie. Jeśli Państwo macie wszystkie informacje, to możecie to 

głosować, można przekazać Komisji Rewizyjnej, by się wypowiedziała. Pan Górniak sam 

może zawiadomić. 
 

p.E.Bałdyga-, odczytał wniosek. 

 

p.A.Świtek- proszę o pisemną opinię radcy prawnego, czy jest zasadność zawiadamiania, 

czy nie. Jak to się ma do dokumentów, które posiadamy i przedstawienie na kolejnej 

sesji. 

 

p.E.Bałdyga-, kto jest za przyjęciem wniosku p.S.Górniaka? 

 

Dyskusja. 

 

p.A.Janik- proszę skierować do Komisji Rewizyjnej. 

 

p.W.Gajos- czy radny może sam zawiadomić rzecznika? 

 

p.W.Rodak-, może. 

 

p.E.Bałdyga-, odkładamy ten wniosek, przekażemy do Komisji Rewizyjnej. Jeśli Pan radny 

uważa, to może sam złożyć taki wniosek. 20.03.2018 r. odbędzie się sesja, terminy komisji 

zostały ustalone. 

 

p.S.Górniak- we wniosku jest napisane niezwłocznie przekazać. 
 

Ad. 9. Zakończenie obrad. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 17:10. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 

Wnioski i interpelacje z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 2 marca 2018 r., od godz. 15:00 do godziny 17:10. 
 

 

p.S.Górniak- na stronie gminy pan wójt oznajmił, że zostało zawarte porozumienie 

między gminą, GTV i MZDiT. Proszę o treść porozumienia. 

 

p.S.Górniak- poprosił o treść umowy z przewoźnikiem. 

 

p.S.Górniak- proszę notatkę służbową z negocjacji. 

 

p.S.Górniak- odczytał wniosek: „ Na podstawie art. 93 pkt.1 ust.4 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Składam wniosek o niezwłoczne zawiadomienie właściwego rzecznika dyscypliny 

finansów o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z 

podpisaniem umowy z GTV Bus na kwotę, która przekracza kwotę zabezpieczenia na 

ten cel w budżecie” ( w załączeniu do protokołu). 

 

p.A.Świtek- proszę o pisemną opinię radcy prawnego, czy jest zasadność zawiadamiania, 

czy nie. Jak to się ma do dokumentów, które posiadamy i przedstawienie na kolejnej 

sesji. 

 

p.A.Chmielewska- wnioskuję o przedstawienie informacji mieszkańcom jak już 
wszystko zostanie zatwierdzone. Proszę przedstawić to, co dziś padło wielokrotnie, by 

mieszkańcy wiedzieli, dlaczego nie została podpisana umowa do centrum miasta, jakie 

są ceny biletów 2 zł normalny i 1 zł ulgowy, że cały czas trwają rozmowy. Mieliśmy inne 

informacje i z takimi informacjami poszliśmy do mieszkańców. Dajmy szansę, z PKS od 

3 lat walczymy. P.Smela był na sesji przedstawił jak to miało być z PKSem. We 

wrześniu, w styczniu mieliśmy duże problemy z PKSem. Ludzie chcę dojechać do pracy. 

Dajmy szansę przewoźnikowi, może uda się uzyskać pozwolenie na wjazd do centrum. 

 
 


