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Protokół Nr 3/2018 

z obrad XLV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 20 marca 2018 r., od godz. 12:00 do godziny 13:50  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLV sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Konopiska - pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, w Sesji uczestniczyło 15 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, sołtysów, Zastępcę Wójta – panią Zofię Kuśmierską, Sekretarza Gminy – panią 
Barbarę Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, radcę prawnego – panią 
Wiesławę Rodak, pracowników urzędu i gości. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół były wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono 

poprawek do w/w. protokołów. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XLIII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XLIV sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLIV sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

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. 
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2. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  

6. Interpelacje radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na  

rok 2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska". 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Zajęcie stanowiska w sprawie zaproszenia rodzin repatriantów przez Gminę 
Konopiska. 

17. Sprawy różne i zapytania. 

18. 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-, wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, wyraziła zgodę. 
 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

Głosowało 15 radnych: 
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                            „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. 

 

Sprawozdanie przedstawił p. Zastępca Wójta Gminy p.Z. Kuśmierska (w załączeniu do 

niniejszego protokół). 

 

p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania?  

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.A.Janik- zwrócił się do radnych z prośbą o niepodejmowanie przedstawionego projektu 

uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Poprosił o przedstawienie 

protestu mieszkańców Walaszczyk. 

 

p.E.Bałdyga- zostanie to przedstawione w kolejnym punkcie. 

 

p.A.Chmielewska- poprosiła o przedstawienie informacji, jak wygląda sprawa transportu 

publicznego? 

 

p.R.Skoczylas- w imieniu mieszkańców Aleksandrii i wszystkich radnych z Aleksandrii 

założył interpelację o zapewnienie transportu publicznego do centrum Częstochowy. 

 

p.O.Szczepańska- proszę o informację, gdzie uzyskamy telefony, namiary do kominiarzy? 

Poprosiła o umieszczenie takiej informacji na stronie urzędu. 

 

p.P.Szczerbak- czy autobusy PKS i GTV mogą odjeżdżać o tych samych godzinach? 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o naprawienie dziur na ul. Górnej i ul. Przejazdowej. 

 

p.S.Górniak- jak urząd gminy planuje rozwiązać problem transportu między Rększowicami a 

Częstochową? 

 

p.E.Bałdyga- odnośnie: temomodernizcji, foto-woltaniki i pompy ciepła, na jakim etapie 

znajduje się i czy będzie realizowane? 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
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p.B.Ankowska –Lis- podczas konsultacji wpłynęły trzy pisemne uwagi (w załączeniu do 

protokołu). Odczytała następujące pisma od: 

- Mieszkańców wsi Walaszczyki 

- Radnego Andrzeja Janika 

- Sołtysa Jana Parkitnego. 

 

p.B.Ankowska –Lis- wyjaśniła, że rozmawiała z Krajowym Biurem Wyborczym, zgodnie z 

przepisami nie można utworzyć okręgu wyborczego, gdy tak jak w tym przypadku sołectwo 

Walaszczyki nie graniczy z sołectwem Wygoda. Pytałam, co się stanie jak nie podejmiemy 

uchwały, uzyskałam odpowiedz, że zrobi to za nas komisarz wyborczy. Odczytała pismo 

Komisarza Wyborczego, który pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały i nie 

wnosi żadnych uwag.  

 

p.A.Janik- zwrócił się z prośbą do radnych o nie podejmowanie uchwały w przedstawionej 

wersji. Proszę podjąć uchwałę zgodną z wolą mieszkańców Walaszczyk. Pozostawić okręg 

wyborczy tak jak był dotychczas, czyli z Wygodą i Kijasem, a nie łączeniem sołectwa 

Walaszczyki z dwudziestoma ulicami Konopisk. Droga łączy sołectwo Walaszczyki z 

Wygodą.  Mieszkańcy Walaszczyk jednogłośnie opowiedzieli się za pozostaniem w okręgu 

wyborczym z Wygodą i Kijasem. Proszę Pana Sołtysa Jana Parkitnego o przedstawienie 

nastrojów mieszkańców Walaszczyk. 

 

p.J.Parkitny- wyjaśnił, że mieszkańcy chcą pozostać w okręgu wyborczym z Wygodą i 
Kijasem. 

 

p.B.Ankowska –Lis- konsultacje z mieszkańcami są po to by mieszkańcy mogli się 
wypowiedzieć, ale wszystko w granicach prawa. Przedstawiła pozytywną opinię Komisarza 

Wyborczego do przedstawionego projektu uchwały. 

 

p.A.Janik- złożył wniosek o nie podejmowanie uchwały w przedstawionej wersji. Proszę 
podjąć uchwałę zgodną z wolą mieszkańców Walaszczyk. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że jeśli radni podejmą uchwałę niezgodną z prawem, to zostanie ona 

uchylona przez nadzór i komisarza wyborczego. Poinformowała, że można podjąć 
przedstawiony projekt uchwały i zgodnie z §3. Wnieść skargę do Komisarza Wyborczego w 

Częstochowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

Dyskusja. 

 

p.M.Poleszczuk- wnioskuje o naniesienie poprawki do projektu uchwały polegającej na 

umieszczenie sołectwa Walaszczyki w okręgu wyborczym nr 15 z Wygodą i Kijasem. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 
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p.E.Bałdyga- poddał pod głosowanie wniosek p.M.Poleszczuk dot. naniesienia poprawki do 

projektu uchwały polegającej na umieszczenie sołectwa Walaszczyki w okręgu wyborczym 

nr 15 z Wygodą i Kijasem. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

p.E.Bałdyga- wniosek został przyjęty większością głosów. Poprawka do projektu uchwały 

została wprowadzona. Sołectwo Walaszczyki znajduje się w okręgu wyborczym numer 15. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

UCHWAŁA NR 323/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- podjęta większością 
głosów. 

Ad. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 324/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”– podjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Konopiska.  

 

p.R.Skoczylas- na komisjach p.S.Zaleski powiedział, że kanał pójdzie lasem ul. Przejazdową. 
Po przeanalizowaniu okazuje się, że jest to tylko odcinek, który dochodzi tylko do lasu. 
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p.Z-ca Wójta- wyjaśniła, że lasem pójdzie tylko kanał tłoczny. Jeśli mieszkańcy ul. 

Przejazdowej chcieliby mieć kanał grawitacyjny, to musi on iść w posesji. 

 

p.A.Świtek – a ul. Gościnną może iść? 

 

p.Z-ca Wójta- wyjaśniła, że na pierwszy odcinek, który był projektowany jest pozytywna 

opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przepisy się zmieniły i ta pozytywna opinia jest 

pierwszą opinią na podstawie, której Wydział Administracji Budowlanej Starostwa musi 

wystąpić do ministerstwa. Minister wydaję zgodę na wejście w drogę urządzeń 
niezwiązanych z drogą. Proces jest długotrwały. 

 

Dyskusja. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 325/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla 

Gminy Konopiska – podjęta jednogłośnie. 

Ad. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2018.  

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych  

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 326/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Konopiska na rok 2018– podjęta jednogłośnie. 

Ad. 11.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska".  

Dyskusja dot. zaplanowania przebiegu kanałów. 
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p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         3 radnych 

UCHWAŁA NR 327/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Sanitarny 

Aleksandria-Konopiska"- podjęta większością głosów. 

Ad. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym.  

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

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

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 328/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – podjęta 

jednogłośnie. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025.  

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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UCHWAŁA NR 329/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-

2026 – podjęta jednogłośnie. 

Ad. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok.  

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych  

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 330/XLV/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok – podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Zastępca Wójta- udzieliła odpowiedzi: dot. transportu publicznego. Od informacji podanej 

przez wójta w tej kwestii nic się nie zmieniło. Komunikacja rusza 26 marca, uprawomocniła 

się uchwała Rady oraz wszystkie wymagane pozwolenia. Od jutra na przystankach będą 
zamieszczane rozkłady jazdy. Autobusy na razie będą dojeżdżać do Dźbowa. Pasażerowie 

mogą się tam przesiąść do trzech linii autobusów miejskich. Rozmowy były prowadzone by 

dograć wszystkie rozkłady jazdy, by pasażerowie nie musieli długo czekać. Sytuacja zmieniła 

się, PKS wystąpił o wygaszenie wszystkich połączeń na terenie naszej gminy. Nie wiemy, co 

się dalej stanie. Prezes PKSu zachowuje się dziwnie, złożył wypowiedzenie dowozu dzieci do 

szkoły w Aleksandrii.  A 16 marca napisał pismo, że wycofuje to wypowiedzenie. Wiele 

uwag i protestów mieszkańców było. Ponieważ PKS wygasił te linie, skorzystaliśmy z 

możliwości, że zwolnił się korytarz wjazdy do centrum. Nasz przewoźnik wystąpił do urzędu 

miasta o uzyskanie gody na wjazd do centrum miasta. Procedury trwają, miejmy nadzieję, że 

dosyć sprawnie zostanie to załatwione. Odp. dla p.P.Szczerbaka- PKS i GTV mogą odjeżdżać 
o takich samych godzinach. Nie ma takich przepisów, które by to określało. GTV będzie 

jeździł po kursie PKSu, by nie robić tłoków na przystankach. Odp. dla p.S.Górniaka- 

wyjaśniła, że linia planowana jest tak, że autobus będzie się zatrzymywał na Wąsoszu i 

Wygodzie. Mieszkańcy, którzy będą jechać do Częstochowy będą musieli skorzystać z tych 

przystanków przesiadkowych. Autobus skręci i przyjedzie do centrum Konopisk, by 

mieszkańcy tych miejscowości mieli też połączenie z Konopiskami.   

Odp. dot. ul. Górnej i ul. Przejazdowej – jak tylko pogoda pozwoli, takie prace zostaną 
wykonane. Odp. dot. kominiarzy. Nie możemy na naszej stronie podać tylko jednego 

kominiarza. Zrobimy rozeznanie i podamy kontakty do okolicznych kominiarzy. 

Odp. dla p.E.Bałdygi- konkurs był planowany na luty, urząd marszałkowski przesunął termin 

na maj. Pracujemy nad przygotowaniem wniosku. Gro mieszkańców już podpisało umowy. 

p.S.Górniak- jak Pani wyobraża sobie pasażerów a autobusu linii 101 z Aleksandrii w 

szczycie? Jak się zmieszczą kobiety z wózkami? 
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p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że są bezpośrednie autobusy z Hutek o godzinie 7 i 8 do Częstochowy. 

To pismo znajduje się na stronie urzędu. W momencie uzyskania zgody autobusy będą 
dojeżdżać do centrum Częstochowy w chwili obecnej tylko do Dźbowa. 

 

p.A.Świtek- prosiliśmy, pytaliśmy, czemu nikt nie chce nic zrobić by od 26 marca 

mieszkańcy mogli dojechać do centrum Częstochowy. Zacznijmy cos robić. Nic nie robimy w 

tym temacie nie robimy? PKS wygasił kursy.  

 

p. Z-ca Wójta – nie jest to decyzja, która zależy od nas. Każda gmina ma jakiś swój plan, to 

samo ma miasto Częstochowa. Wniosek jest złożony. Pan wójt rozmawiał, nie wiemy jak się 
zachowają. Czy mamy iść do pana prezydenta? 

  

p.A.Świtek- grzecznie poprosić prezydenta możemy. 

 

p.R.Skoczylas- za późno się za to zabraliśmy. Nie jestem przeciwny firmie GTV. Co jak nie 

uzyskamy zgody na wjazd do centrum? 

 

p. Z-ca Wójta – dziwna sytuacja wystąpiła odnośne PKSu. PKS przysłał aneks tylko na dwa 

miesiące. Była propozycja okrojenia kursów. Czy mogliśmy się zgodzić tylko na 10 kursów 

do Aleksandrii? Na zebraniu w Kopalni Prezes PKS zapewnił, że będzie realizował wszystkie 

kursy, które będą na rozkładach. Nie dostaliśmy propozycji, może wysłał na Cisie. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- pierwszy ruch w styczniu się zaczął. Czy firma GTV złożyła wniosek?   

Czy ta firma wystąpiła wcześniej? Czy dostała odmowne decyzję, że nie można jeździć po 

terenie Częstochowy? Nie, tak się nie stało. 

  

p. Z-ca Wójta – wyjaśniła, taki wniosek był przygotowany, ale jak byście usłyszeli opinię, że 

to może potrwać kilka miesięcy. W świetle tego, że nie mieliśmy zapewnienia, że z dniem 1 

marca PKS pojedzie, pozwolilibyście na to by mieszkańcy zostali zupełnie bez żadnego 

transportu? Czy było by to lepszym rozwiązaniem? Czy wybrać możliwość zapewnienia 

dowozu do Dźbowa, a z czasem uzyskać zgodę? 

 

p.A.Janik- powinniśmy iść z wypowiedzenie PKSu do prezydenta Częstochowy. 

 

p.A.Świtek- o to nam chodzi. 

 

p.S.Górniak- firma GTV przedstawiając nam swoją ofertę gwarantowała nam dojazd do 

centrum Częstochowy na ul. Orzechowskiego lub na ul. Focha. Na jakiej podstawie złożył 

nam taką ofertę? Pytałem p. wójta czy jest odmowne pismo w sprawie uzyskania zgody na 

wjazd do centrum miasta. Uzyskałem odpowiedź, że załatwiał to słownie. Tak spraw się 
ustnie nie załatwia, jak mieli byśmy takie pismo było by usprawiedliwienie dla gminy. 

Dzwoniłem do MZDIT i pytałem uzyskałem ustną informację, że nikomu nie zabrania wjazdu 

do centrum miasta. Jest jeden warunek, trzeba uzgodnić przystanki i rozkłady jazdy. Czemu 

nic nie zostało zrobione? 

 

p.B.Ankowska- Lis- wyjaśniła, że nie można wcześniej występować o uzyskanie takiej zgody. 

 

p.M.Chudzik- zorganizowaliśmy dwa spotkania z mieszkańcami, nie wyobrażamy sobie 

przesiadek w Dźbowie. Przez 50 lat jeździliśmy bezpośrednio do Częstochowy. Kolejna 
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kwestia to bezpieczeństwo, w Dźbowie jest niebezpiecznie, trzeba dość z jednego na drugi 

przystanek. Trzeba podjąć działania by to przyspieszyć uzyskanie zgody. 

 

Ad.16. Zajęcie stanowiska w sprawie zaproszenia rodzin repatriantów przez Gminę 
Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga – p.Adrian Kosowski na wszystkich komisjach przedstawił, jakie obowiązki 

ciążą na gminie, która chce sprowadzić repatriantów i wskazał ewentualne szacunkowe 

koszty przyjęcia takich rodzin.  Przedstawił stanowiska Komisji: 

 

Wnioski z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska z dnia 12.12.2017 r. godz. 11.00.  

 

Komisja finansów jednogłośnie wnioskuje o przyjęcie repatriantów do naszej gminy. 

 

Wnioski z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa z dnia 

12.03.2018 r. godz. 12.00. 

 

Komisja jednogłośnie wnioskuje o powołanie zespołu, który opracuje przyjęcie repatriantów. 

 

Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych 

z dnia 19.03.2018 r. o godz. 10.00 

 

Komisja jednogłośnie wnioskuje o przyjęcie repatriantów i powołanie zespołu, który opracuję 
ich przyjęcie. 

 

p.M.Poleszczyk – wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała przyjęcie 

repatriantów do gminy. 

 

p.E.Bałdyga, – kto jest za powołaniem zespołu, który opracuje przyjęcie repatriantów. Proszę 
o przegłosowanie. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  11 radnych 

                            „przeciw”                                    4 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada większością głosów powoła zespół, który opracuje przyjęcie repatriantów. 

 

Dyskusja dot. składu zespołu powołanego do przyjęcia repatriantów. 

 

p.M.Chudzik- zgłosił chęć swoją kandydaturę do składu komisji. 

 

p.E.Bałdyga, – kto jest za powołaniem zespołu w składzie: 

1. p.E.Bałdyga 

2. p.A.Janik 

3.p.M.Chudzik 

4.p.A.Kosowski (pracownik wyznaczony przez wójta) 

 

Głosowało 15 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  12 radnych 

 

Rada powołała skład zespołu, który opracuje przyjęcie repatriantów. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że pracownik urzędu musi być wyznaczony przez wójta. 

 

Ad. 17. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.E.Bałdyga, – odczytał pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (w załączeniu 

do protokołu). Wnioskuję o przekazanie pisma Komisji Finansów.  

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że na poprzedniej sesji radny p.S.Górniak złożył taki wniosek, by 

Rada złożyła zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Przewodniczący Rady skierował wniosek do Komisji Rewizyjnej, by zajęła stanowisko. W tej 

chwili sytuacja się zmieniła. Pan Górniak sam zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. Jako, że nie jest tym podmiotem, który zgodnie z artykułem 93 może składać 
takie zawiadomienie. Rzecznik Dyscypliny wystosował przedstawione pismo, na które mamy 

60 dni na ustosunkowanie się. Rada musi albo złożyć zawiadomienie, którego treść musi 

odpowiadać przepisom artykuły 94 tej ustawy, że wójt naruszył dyscyplinę lub uznać, że wójt 

nie naruszył dyscypliny. Stanowisko powinna wypracować jakaś komisja. Komisja Rewizyjna 

nie za bardzo, bo w komisji jest p.S.Górniak, który złożył zawiadomienie. Dobrze by było jak 

komisja wypracuje stanowisko, które zostanie przedstawione na sesji i przekazane do 

rzecznika. Wójt swoją drogą musi odpowiedzieć na to zawiadomienie. 

 

p.E.Bałdyga, – radni muszą dać odpowiedź, pismo przekazuję do Komisji Finansów.  

 

p.M.Poleszczuk- poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Rewizyjna skierowała 

pismo do Komisji Finansów oraz Komisji Samorządu w celu zięcia stanowiska. 

 

Dyskusja dot., która komisja powinna wypracować stanowisko. 

 

p.E.Bałdyga, – kto jest za tym by tylko Komisja Finansów wypracowała stanowisko: 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  9 radnych 

                            „przeciw”                                   2 radnych 

                            „wstrzymało się”                        4 radnych 

 

Rada większością głosów przekazała pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

do Komisji Finansów. 

 

p.M.Poleszczuk- zwrócił się do p.S.Zaleskiego o wyjaśnienia, równolegle do ul. Przejazdowej 

idzie jedna rura tłoczna. Nie ma takiej możliwości, żeby przebiegała do kanału 

grawitacyjnego?  

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że nie ma możliwości podłączenia.    

 

p.M.Poleszczuk- a czy równolegle drugą rurę można dać? 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że to jest osobna sprawa, osobne zadanie. Ścieki muszą być 
doprowadzone do przepompowni przyjętej w tym planie i dalej będzie tłocznym kanałem. 
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p.M.Chudzik- poprosił o odnowienie nieczytelnych tabliczek, trzeba założyć wniosek do 

wodociągów o ich odnowienie.  

 

p.A.Świtek- poinformowała, że na ul. Gościnnej są uszkodzone kratki ściekowe.  

 

p.M.Chudzik- zgłoszę to w powiecie. 

 

p.S.Górniak- czy samochody ciężarowe mogą jeździć po zasuwach wodnych?  

 

p.M.Chudzik- wyjaśnił, że jak jest to ruch uliczny to mogą jeździć.  
 

p.J.Parkitny- firma Larix wykonywała drogę, na której już są pęknięcia. Czy obowiązuje 

jeszcze gwarancja? 

 

p.Z.Kuśmirska- to jest droga powiatowa.  

 

p.W.Bator-, kto ma sprzątać niezamieszkałe posesje na ul. Opolskiej i ul. Śląskiej? Czy urząd 

może wystosować pisma do właścicieli? 

 

p.E.Bałdyga, – złożył życzenia świąteczne. 

 

Ad. 18. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 13:50. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 

 


