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Protokół Nr 1/2019 

z obrad IV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 22 stycznia 2019 r., od godz. 13:00 do godziny 15:40 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W IV Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Radny Pan Janusz Benesz. 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. Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 

Konopiska – pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – 

panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, radcę prawnego – 

Panią Wiesławę Rodak, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z III  Sesji Rady Gminy. 

  

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

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

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z III sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z III sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Konopiska. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2019 r. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

8. Informacja na temat planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

 

 

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad punktu 7. Podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku w/w. projekt uchwały. 

 
p.E.Bałdyga - poprosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad punktu  

8. Informacja na temat planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku w/w. punkt. 

 

 

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Konopiska. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2019 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

8. Informacja na temat planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad. 

 

 

p.E.Bałdyga- zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 
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p.E.Bałdyga - poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

 

p.J.Żurek- przedstawił Zastępcę Wójta – panią Iwonę Lisek. 

 

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2019-2028.  

  

p.J.Janik- odczytała uchwałę nr 4200/VII/217/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku VII Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii                      

o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz uchwałę nr 4200/VII/218/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku VII 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii         

o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 

Gminy Konopiska. Wyjaśniła, że na komisjach były omówione autopoprawki.  Przedstawiła 

wszystkie autopoprawki.  

 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 32/IV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 

2019-2028- podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2019 r.  

p.J.Janik- odczytała uchwałę nr 4200/VII/219/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku VII Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii                      

o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Wyjaśniła, że na komisjach były 

omówione autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady IV sesji. 

 

p.J.Janik- przedstawiła autopoprawkę. 
 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik- odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

UCHWAŁA NR 33/IV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2019 rok- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.  

 

p.S.Zaleski- omówił autopoprawkę. 
 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

 

UCHWAŁA NR 34/IV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska- podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8. Informacja na temat planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że inicjatorem wprowadzenia tego punktu do porządku obrad jest 

wójt, przewodniczący rady oraz mieszkańcy w celu przedstawienia obecnej sytuacji dot. 

planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. Wyjaśnił, że większość radnych nie 

ma informacji na ten temat. Były organizowane dwa spotkania jedno z inicjatywy wójta, 

drugie z inicjatywy mieszkańców. Powołany jest komitet, który organizował ostatnie 

spotkanie. Na terenie wsi Hutki planowana jest budowa oczyszczalni ścieków 

przemysłowych. Są to ścieki z zakładu i wędzarni ryb w Hutkach. Proces trwa już parę lat, 

jeszcze za poprzedniego wójta. Poprosił by w celu sprawnego przeprowadzenia dyskusji 

najpierw pracownicy przedstawili proces decyzyjny, następnie kroki, jakie zostały podjęte po 

ujawnieniu, że buduje się oczyszczalnia i głos zabrali mieszkańcy. Wpłynęło pismo od 

komitetu, pod którym znajdują się tylko podpisy. Zostanie ono później przedstawione. 

 

p.Wójt- nie uczestniczyłem w tym procesie, dlatego proces decyzyjny przedstawi p. Piotr 

Ganczarek, który posiada największą wiedzę. Ja przedstawię działania, jakie podjęliśmy, 

które zostały wszczęte po ujawnieniu.  

 

p.P.Ganczarek- przedstawił proces: zaczęło się od złożenia wniosku w maju 2013 roku przez 

firmę Hur- Pol o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W oparciu o złożony 

wniosek w dniu 5 czerwca 2013 roku zostało wszczęte postępowanie o wydaniu decyzji         

o środowiskowych uwarunkowaniach. Po uprzednim powiadomieniu stron postępowania,       

i wystąpieniu do sanepidu i do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Katowicach           

o wydanie opinii o potrzebie lub braku potrzeby przeprowadzenia pełnej procedury 

oddziaływania na środowisko. W wyniku tego sanepid przysłał nam opinię, że istnieje 

konieczność przeprowadzenia pełnej procedury. Regionalna Dyrekcja wystąpiła                     

o uzupełnienie karty związanej z migracją zwierząt. Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę 
została wydana opinia RDOŚ z dnia 19.07.2013r. o braku potrzeby przeprowadzenia pełnej 

oceny oddziaływania na środowisko. W oparciu o te dwie opinie ówczesny Wójt Gminy 

wydał postanowienie z dnia 30.07.2013r stwierdzające obowiązek przeprowadzenia pełnej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Następnie Wójt Gminy wydał kolejne 

postanowienie z dnia 14.08.2013r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu 

przedłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Po przedłożeniu pełnego raportu          

o oddziaływaniu na środowisko przez inwestora wydano zawiadomienie z dnia 26.09.2013r.  

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa. W ramach tej procedury, nie wpłynęły wtedy 

żadne uwagi, ani wnioski. W dniu 17.10.2013 r.  wystąpiono ponownie do sanepidu i do 

Regionalnej Dyrekcji o  tak zwane uzgodnienie planowanej inwestycji i warunków.               

W wyniku tego sanepid wydał uzgodnienie PPIS z dnia 25.10.2013r. w zakresie wymagań 
higienicznych i zdrowotnych. Regionalna Dyrekcja wystąpiła o uzupełnienie raportu               

o kwestie związane z ochroną przyrody. W międzyczasie firma złożyła wniosek o zmianie 

lokalizacji inwestycji o 45 m w kierunku na zachód z dnia 20.11.2013. W wyniku tego 

ponownie wystąpiono do sanepidu i do Regionalnej Dyrekcji. Sanepid podtrzymał swoje 

stanowisko a Regionalna Dyrekcja po uzupełnieniach uzgodniła warunki lokalizacji pod 

pewnymi warunkami.  Dnia 21.01.2014r. zostało przekazane do stron zawiadomienie              

o zakończeniu postępowania.  

Po uzyskaniu zawiadomień, strony nie wniosły zastrzeżeń czy uwag do prowadzonego 

postępowania. Decyzją nr 4/2013/2014 została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. To się uprawomocniło, bo nie było odwołania od decyzji. Ponownie 23.04 

inwestor złożył wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zakresie 
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zmiany sposobu posadowienia zbiorników retencyjno – uśredniających z nadziemnych na 

podziemne. Przedstawił dalszą procedurę: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, 

wystąpienie do sanepidu i do Regionalnej Dyrekcji o wydanie opinii, co do potrzeby 

przeprowadzenia lub braku pełnej procedury OŚ. Otrzymaliśmy opinię z sanepidu z dnia 7 

maja 2014 i z Regionalnej Dyrekcji z dnia 8 maja 2014 o braku potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko. W oparciu o te dokumenty w dniu 14 maja zostało 

wydane postanowienie wójta o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Strony postępowania nie 

wniosły uwag. Została wydana decyzja Nr 2/2014 z kwietnia 2014 r. To była część 
środowiskowa, która jest wydawana przez urząd. W oparciu o uprawomocnione decyzje 

inwestor z uwagi, że w tym rejonie nie ma miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wystąpił o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Szczegółów nie 

powiem, bo nie prowadzę warunków zabudowy, ale wyglądało to podobnie. Zawiadomienie  

o wszczęciu, wysyłane do stron postępowania. Projekt decyzji o warunkach zabudowy, 

wysłany do starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego. Otrzymaliśmy dwa 

uzgodnienia z dnia 19 lutego i została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 3/2014.    

W maju było wydawane sprostowanie o skorygowaniu pomyłki. Na tym etapie zakończyło się 
u nas w urzędzie. Nikt nie wnosił uwag. Na podstawie tych dokumentów inwestor wystąpił do 

starostwa o wydanie pozwolenia na budowę, które zostało wydane w sierpniu 2014 roku. 

 

p.E.Bałdyga- czy dochowano wszelkiej staranności odnośnie powiadomienia mieszkańców. 

Czy były jakieś ogłoszenia ze strony urzędu? Czy tylko strony brały udział? Czy Rada Gminy  

była poinformowana? Czy wójt mógł sam to podpisać? Proszę o odpowiedzi i pytania. 

 

p. Joanna Tekiela- czy tylko dwie osoby były powiadomione? Dwóch sąsiadów? 

 

p.P.Ganczarek- wyjaśnił, że dwóch sąsiadów. 

 

p.Anna Suchecka- zaznaczyła, że raport środowiskowy sporządził inwestor na swój koszt. 

Raport przedstawił inwestor. 

 

p.P.Ganczarek - wyjaśnił, że takie są procedury. Inwestor musi przedłożyć raport urzędowi. 

 

p.E.Bałdyga- czy ten raport został przygotowany przez inwestora, czy przez zewnętrzną 
firmę? 

 

p.P.Ganczarek – wyjaśnił, że zewnętrzna firma wykonała raport. 

 

p.E.Bałdyga-, kto sprawdza i ocenia ten raport? 

 

p.P.Ganczarek – wyjaśnił, oceniają: urząd gminy, sanepid i RDOŚ. 

 

p.E.Bałdyga-, przedstawione instytucje sprawdziły raport i uznały, że jest zgodny? 

 

p.P.Ganczarek – tak, zarówno sanepid i RDOŚ uzgodniły warunki. 

 

p.W.Rodak- poprosiła by przedstawiono, jakie są przesłanki do wydania odmownej decyzji. 

 

p.P.Ganczarek- wyjaśnił, że bardzo niewielkie: niezgodność z miejscowym planem lub brak 

uzgodnienia przez któryś organ uzgadniający. 
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p.W.Rodak- wyjaśniła, że w sytuacji, kiedy przedsięwzięcie jest zgodne to wójt nie ma 

możliwości odmówienia wydania decyzji. Każde przedsięwzięcie, które wymaga wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to jest mechanizmem, by zabezpieczyć 
mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem i wprowadzić odpowiednie mechanizmy 

chroniące środowisko i ludzi.   

 

p.A.Suchecka – na tym ternie nie było miejscowego planu, ale było stadium uwarunkowań. 
Sprawdziliśmy w przepisach, takie studium obowiązuje w przypadku, gdy nie ma 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium tereny były przeznaczone 

pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową, a nie przemysłową. 
 

p.P.Ganczarek- wyjaśnił, że według ustawy nie ma sprawdzania zgodności ze studium. 

Orzecznictwo sądów administracyjnych poszło w kierunku, że studium nie jest dokumentem, 

który bada i nie jest prawem. 

 

p.A.Suchecka- czy była poinformowana pani sołtys z Hutek i pani radna? 

 

p.P.Ganczarek – pisemnie nie. 

 

p.A.Suchecka- oprócz tego, że w BIP pojawiło się obwieszczenie wójta to według mojej 

wiedzy, nie było żadnej innej informacji. Czy na radzie gminy była przedstawiona 

informacja? 

 

p.P.Ganczarek – wyjaśnił, że nie musiało być na radzie, ponieważ rada nie wydaje 

stanowiska. Chyba, że było by przystąpienie do miejscowego planu. Nie musi być planu, 

wtedy jest decyzja i rada gminy nie musi wyrazić zgody. 

 

p.A.Suchecka- radni mają obowiązek zapoznawania się z obwieszczeniem wójta i powinni 

takie obwieszczenie znać. 
 

p.E.Bałdyga- ma pan racje, w pełni popieram.  Radni powinni czytać takie obwieszczenia. 

Radna Hutek nie podjęła tej informacji. Jak by p. J. Socha i p. M. Jarosz- Wawrzyńczak nie 

wydali decyzji o budowie oczyszczalni to by takiej inwestycji nie było? 

 

p.P.Ganczarek- wyjaśnił, że jeśli były miejscowy plan na tym terenie lub przystąpienie do 

opracowania to wtedy była by niezgodność z miejscowym planem. 

 

p.E.Bałdyga- nie mamy miejscowego planu. Jak byłby p. J. Socha nie wyraził zgody to by 

oczyszczalni nie było? 

 

p.P.Ganczarek- ciężko powiedzieć, na pewno było by odwołanie. Ciężko powiedzieć, co by 

zrobiło SKO. 

 

p.E.Bałdyga- tak to gmina mogłaby się bronić przed tą inwestycją. 
 

p.P.Ganczarek- mogła by próbować wydawać decyzję odmowną. 
  

p.E.Bałdyga- tutaj takiej decyzji nie było, wszystkie procedury zostały dochowane. 

 

p.M.Poleszczuk-  radna z Hutek nie była poinformowana, nie zainteresowali się tą sprawą. 
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Jeśli radna wiedziałaby, jaki miałaby wpływ by taka inwestycja nie powstała? 

 

p.P.Ganczarek- wyjaśnił, że wtedy rada mogłaby zgłosić uwagi i zastrzeżenia. Jeśli są jakieś 
argumenty podnoszone, to wtedy wszyscy mieszkańcy. Na etapie późniejszym tylko strony. 

Można by było wnioskować o uzupełnienie raportu. Wyjaśnił, że nie było uwag. 

 

p.M.Poleszczuk- strony postępowania, też nie zgłaszały uwag? 

 

p.P.Ganczarek- nie, strony odebrały pisma. Jedna ze stron była się zapoznać z dokumentacją. 
 

 p.E.Bałdyga- czy to jest odnotowane w aktach, że ta osoba się zapoznała? 

 

p.P.Ganczarek- nie odpowiem na to pytanie, nie mam akt i nie pamiętam. 

 

p.J.Tekiela- my jako mieszkańcy mamy informację, że ta strona, nie oprotestowała tego 

przedsięwzięcia bo rozmawiała z Panem a nie została dopuszczona do wójta. W tej sprawie 

dostała informację, żeby się nie martwiła, bo gmina nie wyda zgody na taką inwestycje.  

 

p.P.Ganczarek- na pewno nie ode mnie, nie przypominam sobie. 

 

p.I.Kowalska- nie znam dokumentów, jest informacja, że w tym raporcie nie ma liczb             

o ilościach, jakie będą przetwarzane, o ilości, jakie będzie zasolenie.  Jak technicznie będzie 

to wyglądało? Czy taka informacja dotarła do urzędu, że nie będą przerabiać 40 m3 tylko 600 

m3? Czy takie informacje są w raporcie? Dostałam informację, że będzie to oczyszczalnia na 

potrzeby inwestora a tu wychodzi, że będzie to duża oczyszczalnia. Czy we własnym zakresie 

może być sporządzony raport, by porównać czy przedstawione liczby zgadzają się. By móc 

podważyć jeden raport drugim raportem? 

 

p.W.Rodak- przedstawiła procedury, podważenie czy zakwestionowanie raportu może się 
odbyć w toku prowadzonego postępowania. Decyzja jest ostateczna i jej wzruszenie jest 

możliwe tylko w trybach nadzwyczajnych. Kodeks Postępowania Administracyjnego określa, 

kiedy w stosunku do ostatecznej decyzji można wznowić postępowanie. Analizowaliśmy te 

przesłanki, czy tu jakakolwiek przesłanka zachodzi i czy można stwierdzić nieważność, takiej 

decyzji, jeżeli ta decyzja narusza prawo. Właściwym organem jest Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. Decyzja, która wyszła z urzędu, która jest decyzją ostateczną to my już nie 

możemy sprawdzać dopiero, gdy została by uchylona i skierowana do ponownego 

rozpatrzenia. Wówczas można dopuszczać dodatkowe dowody. Dopóki decyzja funkcjonuje 

w obrocie prawnym nie jest to możliwe. Dzisiaj otrzymałam informację, że na skutek 

wniosku mieszkańców starosta wznowił postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. 
W pierwszej kolejności będzie badał, czy te osoby, co złożyły wniosek są stroną w 

postępowaniu. Taka była przesłanka, że strony nie brały udziału w postępowaniu. Najpierw 

się wznawia postępowanie, później się bada czy ta przesłanka zachodzi. Będziecie mieli 

państwo możliwość w tym zakresie odwoływać się od decyzji starosty do organu wyższego 

stopnia. Jeśli chodzi o stwierdzenie nieważności, to p. wójt złożył odpowiednie pismo do 

SKO o rozważenie możliwości wszczęcia. Dlatego, że to SKO decyduje czy są przesłanki  

do wszczęcia takiego postępowania i stwierdzenia nieważności. Po wszczęciu może uchylić 
decyzję, sprawa może wrócić do ponownego rozpoznania. Podstawą do wydania decyzji        

o pozwolenie na budowę jest nasza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli ona 

byłaby wzruszona poprzez stwierdzenie nieważności to wówczas automatycznie musiałoby 

być wzruszone pozwolenie. 



9 

 

 

p.E.Bałdyga- przejdziemy do drugiej cześć i poinformujemy, co urząd gminy zrobił, jakie 

podjął decyzje, jakie kroki podjął w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

 

p.Wójt- doprecyzował, że mieszkańcom chodzi o wzruszenie, zakwestionowanie tej decyzji. 

Jeśli jest jakikolwiek sposób by móc wzruszyć, jedyną instytucją jest Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. 8 grudnia 2014r. zostałem wójtem. Wszystko, o czym mówimy działo się przed 

moim ślubowaniem. Wszystkie decyzje były prawomocne. Do 9 listopada 2018r. była cisza. 

Cztery lata mijają i jest cisza. 4 listopada była druga tura wyborów, gdzie wygrałem te 

wybory. 9 listopada pojawia się pismo od p.A.Sucheckiej z zapytaniem, jaki rodzaj inwestycji 

ma być realizowany przy drodze gminnej w miejscowości Hutki? Po weryfikacji dokumentów 

przesłano odpowiedź, którą podpisałem. Mówiąc, że ja nic na ten temat nie wiem miałem na 

myśli siebie. Nigdy w życiu nie mówiłem, że urząd o tym nic nie wie. 13 listopada wysłałem 

pracowników, by zrobili dokumentację fotograficzną i przedstawili odpowiedź. W tej 

odpowiedzi nie ma mowy o oczyszczalni. Może powinienem się tym bliżej zainteresować, ale 

z autom nie zwracałem za bardzo na to uwagi. Odczytał odpowiedź. Mogę mieć do siebie 

pretensje, że wtedy nie sprawdziłem, co to jest za inwestycja. Teraz dokładnie sprawdzam. 

Miałem informację, że jest problem z p.Hurasem. Sam zgłaszałem do sanepidu, bo zaszło 

podejrzenie, że są zatrute stawy. Było prowadzone postępowanie przez sanepid, 

wojewódzkich inspektorów, którzy nie stwierdzili tego. 

 

p.P.Ganczarek- wyjaśnił, że przy boisku stwierdzili. 

 

p.Wójt- ale to było jeszcze wcześniej. Taka inwestycja jest logiczna na terenie zakładu. 

Natomiast oczyszczalnia ścieków szczególnie biologiczna wymaga systematycznej dostawy 

ścieków o określonych parametrach. Wyjaśnił procesy biologicznej oczyszczalni. Określony 

skład powoduje opracowanie technologii sposobu oczyszczalni. Jedyne, co mogę sobie 

zarzucić to, że mechanicznie podpisałem pismo. 19 listopada wpłynęło pismo od sołtysa 

Hutek w sprawie pilnego zwołania zebrania wiejskiego. Zebranie odbyło się 29 listopada 

2019r o godzinie 18:00. Było dużo ludzi łącznie z panem inwestorem, jego inspektorami. Sam 

zabrałem głos, bo zaczęło się pojawiać 600 m3. Czy ludzie sobie wyobrażają ile to jest 

600m3? Wyjaśnił, że to było by 30 samochodów dziennie takich, co wożą paliwo. Jest na to 

protokół z zebrania wiejskiego. Sam zadeklarowałam, że ciężko się rozmawia z całym 

zebraniem. Poprosiłem o wydelegowanie merytorycznie przygotowanych przedstawicieli,       

a sam zadeklarowałam, że postaram się zdobyć dokumentację. Jak zadeklarowałem, tak 

zostało to zrobione. Przed 3 grudnia zadzwoniłem, bo uzyskałem dokumentację i poprosiłem 

o spotkanie by zadecydować, w jakim kierunku mamy iść. 3 grudnia wpłynęło pismo 

p.A.Sucheckiej o wyznaczenie terminu spotkania zespołu. Spotkanie zostało uzgodnione, 

odbyło się byli: p.Szczuka, p.Biadacz, p.Tekiela, p.Suchecka, p.Łokieć. Wydawało się, że 

jednym głosem rozmawiamy. Czynnik społeczny dużo może. Ja, jako wójt i kontynuator, 

tego, który wydawał tą decyzję mam ograniczone pole. Otrzymaliśmy dokumenty, które 

zostały wysłane do SKO. Dwa razy były robione uzupełnienia. Do dnia dzisiejszego nie 

mamy rozstrzygnięcia. 

 

p.E.Bałdyga-, w jakim terminie zostało przesłane do SKO? 

 

p.P.Ganczarek- do 7 dni. 

 

p.Wójt – 6 grudnia wysłano pismo do firmy Hur- Pol o przedstawienie dokumentów wywozu  

nieczystości ciekłych i poboru wód za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018r. 
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Pismo nie zostało odebrane i dnia 24 grudnia zostało zwrócone do urzędu. 

Dnia 6 grudnia skierowano pismo do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z prośbą        
o podanie  ilości pobranych wód podziemnych. Ponieważ oprócz wód z wodociągów jest 

studnia głębinowa, która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być opomiarowana. 

Możemy dostać informację ile wody pobiera pan Huras. Dostaliśmy odpowiedz,  

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r., bo wcześniej to nie obowiązywało.      

Do dnia 22 stycznia 2019 r. nie otrzymano odpowiedzi. W dniu 30 listopada zwrócono się do 

starostwa o przesłanie kserokopii pozwolenia na budowę w celu ustalenia rozpoczęcia 

budowy. Decyzja o budowę jest ważna 3 lata. Wydawało się, że ten okres minął. W 2017 

roku zarejestrowano dziennik budowy i dokonano wpisów geodezyjnych, co z automatu 

potraktowane zostaje, jako rozpoczęcie budowy. W dniu 7 grudnia uzyskano od starostwa 

kserokopię pozwolenia na budowę. Wskazano, że dziennik budowy został wydany w dniu 5 

lutego 2014 roku. W dniu 30 grudnia uzyskano informację od nadzoru budowlanego, że 

rozpoczęcie robót przez firmę Hur – Pol zostało zgłoszone w dniu 12 lutego 2015 roku. 

W dniu 11 grudnia na wniosek mieszkańców została przekazana cała dokumentacja sprawy   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do SKO, uzupełnione o dodatkowe 

odwołania złożone przez mieszkańców i p.Z.Trzepizura. Do dnia 22 stycznia 2019 roku nie 

uzyskano odpowiedzi od SKO co do podtrzymania lub uchylenia decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 4 z dnia 4 lutego 2014 r. i decyzji nr 2 z dnia 27 maja 2014 r.               

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowo – technologicznej w dniu 13 grudnia 

skierowano do firmy Hur- Pol zapytanie o wyjaśnienie kwestii dotyczącej m.in. założeń 
technologicznych przyjętych do opracowania dokumentacji projektowej, sposobu 

postępowania z osadami ściekowymi , na czym ma polegać proces hermetyzacji punktu 

zlewnego. W dniu 2 stycznia otrzymaliśmy pismo od firmy Hur – Pol, w którym wnoszą        
o wskazanie podstawy prawnej, będącej podstawą do udzielenia takich informacji. Widać, że 

ten pan nie chce rozmawiać, nie chce się dogadać, ma kancelarię. Zaznaczone było, że jeśli 
kiedykolwiek wyślemy pismo bez podania podstawy prawnej to pismo zostanie bez 

odpowiedzi. W dniu 9 stycznia skierowano kolejne pismo do firmy Hur- Pol z prośbą               
o wskazanie ilości wywożonej nieczystości płynnej i ilości pobranej wody w zakładzie za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. Pismo zostało odebrane w dniu 15 stycznia, do dnia 

dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Tam jest podana postawa prawna. W dniu 21 stycznia 2019 

roku otrzymano pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie 

z prośbą o udostępnienie kserokopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu 

informacji GDOŚ jest organem właściwym do badania prawidłowości i eksploatacji tego typu 

obiektów, w tym sprawdzania dotrzymywania warunków określonych w decyzji 

środowiskowej. Kserokopie zostały udostępnione drogą mailową dnia 22 stycznia. To jest to, 

co można udokumentować. Jest prowadzone jeszcze wiele postępowań. W prywatnych 

rozmowach wszystko wygląda ładnie, pięknie. Na pytanie czy dostanę to na piśmie zlecając 

weryfikację. Nie ma takiego, który na piśmie się zgodzi. Będzie bardzo ciężko, chyba, że 

SKO z tą decyzją środowiskową. Technologia jest tą rzeczą, na którą możemy coś ugrać.  
Jedynym mankamentem jest, o czym zaproszeni goście na pewno wiedzą, że wybudowaniu 

oczyszczalni potrzebny będzie operat wodno – prawny na temat zrzutu ścieków do rzeki, 

które będą wydawały Wody Polskie. Będąc przygotowanym gmina może się włączyć. W 

najgorszym wypadku można będzie żądać, że to, co zostało zapisane by było egzekwowane. 

Czekam, aby cokolwiek zostało wzruszone, żeby móc nad tym popracować. Na chwilę 
dzisiejszą, nie bardzo widzę możliwość wydania decyzji zmieniającej decyzję. Nie będzie to 

prawnie, za co będę odpowiadał karnie. Mogę narazić gminę na wielomilionowe straty. 

Oczyszczalnia ma kosztować ok. 14 milionów złotych netto. Pojawiają się już 
wielomilionowe kwoty. Jak dołożymy wykładnię NSA, gdzie ostatnio inwestor nie otrzymał 
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kończącej decyzji. Wystąpił o odszkodowanie, które otrzymał. Nie chciałbym doprowadzić 
swoimi działaniami by gmina płaciła tak duże odszkodowanie. Będę dalej pracował, jako 

wójt, nie mogę przekroczyć pewnych granic, bo nie mogę narazić gminy. 

 

p.I.Kowalska- zapytała, jak ten transport ma przebiegać, który dostarczy ścieki ma się do 

drogi, która została zrobiona z funduszy przeciw powodziowych? Tam są trzy mosty. Czy 

będzie mógł tamtędy jeździć? 

 

p.Wójt- tam jest piękny skrót. Jest budowana autostrada i niektóre samochody 

wykorzystywały ten skrót. Wyjaśnił, że przećwiczyliśmy pewien temat w Leśniakach. Została 

zlecona organizacja ruchu, która została dokonana. Wyjaśnił, że przy organizacji ruchu nie 

dopuszcza się ogólnego ruchu, natomiast tam są działki, ludzie chcą się budować nie można 

dać ograniczenia. Jest sformułowanie, że nie dotyczy wymienionych działek. Przekonaliśmy 

się, bo niedawno do p.Hurasa przywieziono dwa duże zbiorniki. Została zawiadomiona 

policja, ponieważ jest ściśle określona nośność mostów. Jeden most jest słaby. Moi 

pracownicy pojechali rozmawiali, bo była policja. Okazało się, że była to policja miejska. 

Posiadałem informację, że ze względu na zapis nie mogą wystawić mandatu. Na zebraniu 19  

dowiedziałem się że mandat jest wystawiony. Nie wiem, czy po rozmowach z moimi 

pracownikami. Nie wiem czy to jest mandat proforma. Jeśli nie mam czegoś napisanego i nie 

mam potwierdzenia to nie będę mówił. Zastanawiamy się czy nie wystąpić jeszcze raz. 

Nie dostaniemy organizacji, że możemy zablokować jakikolwiek wjazd i wyjazd na 

oczyszczalnię, bo z tamtej strony musimy napisać z wyłączeniem wymienionej działki.  Tak 

prawdopodobnie się stanie. Chcemy dać od strony Rększowic, bo tam jest ten słaby most 

drewniany. Jeśli tam pojadą samochody, to za długo tam nie pojeżdżą i dlatego sprawdzimy 

czy jest to możliwe. 

 

p.I.Kowalska- teraz mówimy o dojeździe aut do budowy. Jak wygląda sytuacja, jak budowa 

zostanie zakończona i dojeżdżają tam cysterny? Jest tam ograniczenie do 3,5 tony. Jak będą 
jeździć auta ze ściekami? Czy tamtędy będą mogły jeździć auta ze ściekami? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że jeżeli jest droga publiczna, nie ma przeciwwskazań dotyczących 

szerokości i nośności, czy tych mostów to będzie bardzo ciężko zabronić. Przez Hutki jest 

droga powiatowa, kawałek, który nie został zrobiony jest drogą gminną. Na krótkim odcinku 

wchodzi w teren, na którym została zrobiona droga. Spróbujemy czy będzie możliwość 
zablokowania. Pewnie jakieś utrudnienia można porobić. Jeśli nie zrobimy tego prawnie, to 

możemy słono zapłacić. Nie odpowiem, czy zarząd się zgodzi czy nie. Nie możemy zabronić, 
jeśli jest to droga publiczna by ktokolwiek po niej jeździł. 

 

p.A.Suchecka - od samego początku chciałam powiedzieć, że budowa zaczęła się jeden dzień 
po wyborach. Nie było tablicy informacyjnej, nie było oznakowania co to jest za budowa        

a robotnicy nie odpowiadali na pytania co budują. Zanim złożyłam pismo w urzędzie byłam   

u p.Piotra i pytałam, co tam jest budowane. Pan Piotr powiedział, że nie wie. To jest 

inwestycja prywatna i to gminy nie interesuje. Następnie złożyłam pismo, bo pytałam się, 
ludzie plotkują, co tam ma być budowane. Coś mówili o oczyszczalni. Pytałam Pana 

Przewodniczącego, nie odpowiedział mi nic. Powiedział, że nie wie. Byłam w gminie, 

pytałam Pana Piotra rok temu, nic nie wiedział. Mąż był w gminie, bo rok temu zaczęły się 
roboty, robili stacje trafo. Gmina nic nie wiedziała. Ja się czuję bardzo oszukana, jestem radną 
sołecką, uczestniczyłam w wielu imprezach, angażowałam się społecznie i czuję się oszukana 

przez p.Bałdygę, przez sołtysa, bo nie wierze im, że oni nic nie wiedzieli. To jest niemożliwe. 

Pan Huras to sponsor wielu imprez. Ja się wycofałam z życia społeczeństwa, bo mi się to nie 
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podobało, że we wsi śmierdzi, w rowach płyną ścieki i śledzie, a p.Huras jest hołubiony. 

Wycofałam się, aż do momentu, kiedy zobaczyłam budowę. Koło mnie buduje się sześć 
domów. Wyprowadziłam się z miasta, wybudowałam sobie dom pod lasem. Sprawdzaliśmy 

wszystkie plany, które miała gmina, plan rewitalizacji gminy, plan rozwoju gminy, ochrony 

środowiska itd. W żadnym planie nie pojawiała się ta informacja. W dniu, w którym złożyłam 

pismo do gminy, w dniu 9 listopada, na drugi dzień wstrzymano wszystkie roboty. Same 

przypadki. Pan wójt od tego momentu zrobił jedno spotkanie zespołu mieszkańców. Na tym 

zespole usłyszeliśmy, tak jak nam teraz mówi, że nic nie może, że mieszkańcy mogą. Wobec 

tego mieszkańcy wzięli się do roboty. To my złożyliśmy pismo do SKO, my zbieramy 

podpisy protestów, my robimy zebrania we wsi, my informujemy ludzi. We wsi chodziła 

plotka, że to jest bardzo dobra inwestycja, że my się podłączymy do tej oczyszczalni. 

 

p.J.Tekiela- jestem mieszkanką Hutek. Chcę powiedzieć informacyjnie do Państwa Radnych. 

Mieszkańcy Hutek nie wiedzieli nic o tej inwestycji. To nie jest przyzakładowa oczyszczalnia 

ścieków. Na pierwszej decyzji, którą podpisała z-ca wójta p.Magdalena Jarosz- Wawrzyńczak 

mieszkanka Hutek było napisane takie zdanie: Inwestor wystąpił o wydanie decyzji  

środowiskowej dla swoich potrzeb. Potrzeby inwestora, które deklaruje w ochronie 

środowiska to jest od 3 m
3
 do 6 m

3
 w 2017 roku. Po co inwestorowi oczyszczalnia do 600 m

3
? 

Jak my mieszkańcy mamy się czuć skoro inwestor wystąpił o dopuszczenie do 600 m
3
 na 

dobę ścieków rybnych. To jest dla niego czy nie? Proszę sobie samemu zadać takie pytanie. 

Było spotkanie z p.Wójtem, kiedy my mieszkańcy dowiedzieliśmy się o tym przedsięwzięciu, 

na którym był p.Huras. Pan Huras powiedział jasno, że to jest komercyjne. Ze wszystkich 

stron będą zwozić ścieki, bo wiadomo, że on tyle nie wyprodukuje. To na razie dotyczy 

Hutek, Rększowic, Łaźca, Wąsosza i Wygody, ale wkrótce będzie dotyczyć całej gminy. 

Budują autostrady, nie musimy się zastanawiać. Zapytałam p.Hurasa, gdzie jest taka 

oczyszczalnia, żebyśmy mogli sobie poczytać. Odpowiedział, że w Świeciu. W Świeciu jest 

inna technologia. Więc nie ma. Nikt nie ustalił stron postępowania. Wzięto dwóch 

najbliższych sąsiadów. Dużo domów nie było wzięte pod uwagę. Nikt  nie ustalił stron 

postępowania. Pan Huras wystąpił o pozwolenie na budowę, za pół roku zmienił plany i 

przesunął do drogi głównej by nie robić drogi dojazdowej. Tu powinna się komuś zapalić 
lampka, że to jest za blisko. Zdrowi ludzie nie pozwoliliby sobie by w odległości 50-80 

metrów na powierzchni hektara powstała oczyszczalnia za 15 milionów. Przejrzeliśmy 

dokładnie dokument p.Hurasa, ci, którzy się znają mówią, że to jest nieporozumienie, 

ponieważ tam jest wykazane, że 99% czystej wody będzie wpływać do naszej rzeki. 

Dokument, jest prywatny, za który zapłacił p.Huras. Osoby, które piszą ten raport na wstępie 

podają, że jest to na podstawie oświadczenia inwestora, więc mogą napisać, co chcą. 
Przyszłyśmy tutaj z koleżanką, bo złożyłyśmy do p.Przewodniczącego prośbę o podjęcie 

projektu uchwały o sfinansowanie kontrraportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno – chemiczno- biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Hutkach. Jest nam to niezbędne do tego by udowodnić, że dokument 

inwestora nie jest zgodny z prawdą. Nie chcemy gminy obciążać odszkodowaniami.           

Nie chcemy walczyć z p.wójtem czy p.przewodniczącym. Jesteśmy zaskoczeni, że poprzedni 

radny i p. sołtys nie wiedzieli nic o tym przedsięwzięciu. Żałujemy, że p.wójt podpisał pismo 

nie dopytawszy, jaka to jest inwestycja, bo równie dobrze mogła to być elektrownia jądrowa. 

Temat jest jak rzeka. To że p.Huras nie odbiera korespondencji od p.Wójta, ja też bym nie 

odbierała. Po co teraz p.Hurasowi gmina. P.Huras przyszedł do Hutek nie wiadomo skąd, nie 

wiemy, jaki jest stan prawny tej nieruchomości, gdzie sobie te ryby pobiera. Truje wszystkich 

na około, ludzie się skarżą. Do studzienek ścieki idą, boisko jest całe zalane. Nikt nad tym 

kontroli nie ma. Wiemy jak ryby śmierdzą. Jak jest tak jak p.Huras mówi, że produkuje od 

3m
3
 do 6 m

3
 to proszę sobie wziąć 600 m

3
. Pozwolenie na wjazd do Hutek ma 16 godzin.    
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Jak obliczyliśmy sobie tymi wąskimi drogami będą jeździć te wielkie cysterny, co 12 minut 

będą się mijać. Drogi mamy do 10 ton. My nie dopuszczamy wybudowania tej oczyszczalni 

w Hutkach. Rozumiem, że jest to ciężkie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Do póki ta 

oczyszczalnia nie jest wybudowana my musimy zatrzymać tą inwestycję, dla dobra naszych 

dzieci, dla osób starszych, dla niepełnosprawnych. Wolimy żyć w głodzie, niż w smrodzie. 

 My nic od p.Hurasa nie mamy. W Kamienicy płaci podatki. Czemu ma się bogacić na nas? 

 

p.A.Suchecka- na listach poparcia mamy kilkaset podpisów mieszkańców Hutek, Rększowic, 

Łaźca, Starczy. Teren Hutek stanie się terenem przemysłowym, jeżeli ta oczyszczalnia będzie 

wybudowana.  Pan Huras wykupił kolejne działki. Nieoficjalnie wiemy, że chce tam budować 
przepompownie. Boimy się tego, że w okolicy takiej oczyszczalni nie będzie dało się 
mieszkać. Z tego raportu, który prześledziliśmy dokładnie wynika, że będzie się wydobywał 

siarkowodór, będzie olbrzymie zasolenie. Raport przewiduje bezawaryjność tej oczyszczalni. 

Długo można mówić na ten temat, z inicjatywy mieszkańców w sobotę o godzinie 15:00 

odbędzie się demonstracja mieszkańców i osób zainteresowanych w ramach protestu 

przeciwko budowie tej oczyszczalni. Zaprosiła wszystkich. Niech cały świat usłyszy, że my 

się z tym nie zgadzamy. Mamy poparcie wielu osób, które przyjdą na demonstracje. Poprosiła 

Pana Wójta i Pana Przewodniczącego by gmina przeznaczyła pieniądze na sfinansowanie 

kontr raportu, chociaż w tych kwestiach spornych. To będzie podstawa do podważenia 

decyzji środowiskowej. 

 

p.J.Tekiela- podziękowała za uwagę, poprosiła o wsparcie nas o godzinne 15:00. Nie 

ulegniemy p.Hurasowi, będziemy walczyć o swoje, należy się to naszym dzieciom. 

 

p.Wójt- poprosił o sprecyzowanie, bo padło, że pismo, w 2017 co to za pismo? 

 

p.J.Tekiela- tu chodzi o odpowiedź, co w 2017 starostwo powiatowe odpowiedziało mam, 

jako mieszkańcom. To, co czytał pan Marek z Eko Starczy. Omawialiśmy to pismo na 

spotkaniu w Hutkach. Chodzi o to, że Gmina Konopiska nie zgłosiła żadnej instytucji do 

zarządzania kryzysowego, a było to obowiązkowe. Wtedy w najgorszej porze 

dowiedzielibyśmy się o tej inwestycji. To jest dzisiejsze pismo, którego Pan jeszcze nie 

widział. Koleżanka zadzwoniła, że p.Huras zadeklarował w ochronie środowiska zużycie od 3 

m
3
 do 6m

3
. 

 

p.E.Bałdyga- bardzo mi przykro, że p.Ania Suchecka wycofała, się z tej działalności 

społecznej z Hutek. Było by wskazane by Pani dalej uczestniczyła w życiu społeczności 

lokalnej. Nie rozumiem podtekstów, mam nadzieję, że zostało to powiedziane w sposób nie 

złośliwi, że wynika to nie ze złej woli. Odczytał pismo od mieszkańców Hutek dotyczące 

przygotowania projektu uchwały o sfinansowanie kontrraportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno – chemiczno- 

biologicznej oczyszczalni ścieków w Hutkach.  Wyjaśnił, że dziś nie możemy procedować 
nad pismem. Myślę, że pismo będzie skierowane na komisje, żeby wszystko było zgodnie z 

prawem. Odpowiemy komitetowi na zadane pytania. Nie znamy procedury, nie chcemy 

naruszać dyscypliny finansów. Do miesiąca czasu, mam nadzieję, że podejmiemy decyzję, 
ewentualnie na najbliższej sesji podejmiemy uchwałę. 
 

p.I.Kowalska- czy jest dokładna kwota ile ten kontrraport będzie kosztował? 

 

p.J.Tekiela- wyjaśniła, nie chcemy podawać kwot, chcieliśmy by była to ocena obiektywna, 

by urząd wystąpił. My, jako mieszkańcy możemy wystąpić z taką inicjatywą uchwałodawczą. 
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Chcemy by nie była to opinia ze śląska. W drodze zapytania ofertowego ustaliliśmy, że do 14 

tysięcy euro. Około 60 tysięcy, jeśli to będzie normalne procedowanie, bo nie musimy robić 
pełnego raportu. 

 

p.E.Bałdyga- urzędnicy gminy, p. wójt zapoznają się i pochylą się nad tym tematem. 

Przykro nam, że to podpisała mieszkanka Hutek p.Magdalena Jarosz- Wawrzyńczak 

reprezentując p.J.Sochę. W swoim imieniu proszę, jak również radnych Łaźca, Wąsosza, bo 

jestem zainteresowany tematem. Rzeka płynie przez kilka miejscowości. Jest to rzeką o 

walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Chcielibyśmy wszystko zrobić, co jest zgodne        

z prawem, żeby dla dobra mieszkańców zakończyło się to postępowanie. 

 

p.J.Tekiela- ubolewamy nad tym, że p.Magdalena Jarosz- Wawrzyńczak podpisała tą decyzję, 
p.Wójt, p.Przeodniczący byliście tu przez 5 lat. Mieszkańcy będą działać w granicach prawa. 

Nie będziemy zmuszać gminy by nagięła prawo. 

 

p.E.Bałdyga- mam nadzieję, że do tego komitetu więcej ludzi dołączy i będziemy wspólne 

pracować, aby dokończyć to z pozytywnym skutkiem dla mieszkańców. 

 

p.Wójt- gdzie byli ludzie jak to było robione. Odpowiedzi udzieli Wam Wasza mieszkanka 

p.Magdalena Jarosz- Wawrzyńczak i p.J.Socha. Nas się dyskredytuje, bo my powinniśmy,     

a tamci podpisali sobie oświadczenie. Tak nie może być, taką drogą za daleko nie zajedziemy. 

 

p.J.Tekiela- państwo macie szansę, byście zaistnieli, jako nasi wybawcy. Wy następcy 

naszych wójtów co nas skrzywdzili. Na to liczą Hutki i Rększowice. 

 

p.A.Suchecka- mieszkańcy zgłębiają wiedzę wszechstronną dotyczącą oczyszczalni ścieków, 

u różnych prawników i wiemy jakie są możliwości w granicach prawa. 

 

p.J.Żurek- chętnie skorzystamy z tych informacji, jak się tylko pod tym podpiszą.                 
W rozmowach wszyscy są przychylni a na piśmie nikt nie da tego, co mówi. Pada wiele zdań, 
że gmina nie wystąpiła do  SKO. Mogę udowodnić mamy pismo do SKO. Pada wiele 

stwierdzeń, że w dwóch miejscach są tereny przemysłowe. Ja dziś pytałem czy są tereny 

przemysłowe poza ul. Przemysłową i uzyskałem odpowiedź, że nie ma takich terenów. 

Proszę usiądźmy merytorycznie i porozmawiajmy, tak jak chciałem to zrobić. 
 

9.  Sprawy różne i zapytania.  

 

p.M.Cichoń- odczytał wniosek od mieszkańców ul. Szmaragdowej dot. wykonania 

nawierzchni asfaltowej na całej ulicy, zainstalowania oświetlenia i przygotowania 

infrastruktury do przeprowadzenia światłowodu. Interpelacja zostanie złożona pisemnie. 

 

p.Dariusz Pociecha- zapytał, jakie są plany na wykonanie ul. Szmaragdowej w tym roku? 

Droga jest w bardzo złym stanie, nie da się przejechać samochodem. Sprawa bezpieczeństwa- 

brak oświetlenia wpływa na to, że dzikie zwierzęta tam chodzą i różne osoby. Czy jest 

możliwość naprawienia drogi lub wykonania nowej nawierzchni i oświetlenia by polepszyć 
nasze bezpieczeństwo? 

 

p.Wójt- rozmawiałem z Panem Michałem na ten temat. Dwa lata temu jeździliśmy tam, jak 

pojawiły się programy, był robiony wniosek, ale się nie udało. Trzeba zacząć od wykonania 

projektu. Podpisuje się pod tym. Trzeba zacząć by zostało zrobione. Jestem ostrożny w 
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deklaracjach. Jestem łowcą okazji jak się pojawi jakaś możliwość to skorzystamy. 

Na dzień dzisiejszy nie ma w budżecie tego zadania, zobaczymy, co się da zrobić. 
p.E.Bałdyga- może dziury załatać? 

 

p.Wójt- jak się pojawi jakaś możliwość to jestem za zrobieniem. Będziemy się przychylać, ale 

trzeba zacząć od projektu.  

 

p.Dariusz Pociecha- jak Państwo podejdą by udrożnić tą drogę? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że z bieżącego utrzymania postaramy się zrobić. Musimy sprawdzić jak to 

wygląda. 

 

p.Dariusz Pociecha- w ubiegłym roku zwracaliśmy się z tym samym pytaniem. Otrzymaliśmy 

odpowiedz, że nie ma tego zadania w budżecie na 2018 rok. W tym roku powiedział Pan, że 

zastanowicie się czy będzie to w budżecie. Czy w przyszłym roku spotkamy się i będziemy 

rozmawiać o tym samym? 

 

p.Wójt-  mam nadzieję, że nie. Rok się dopiero rozpoczyna. Jestem łowcą okazji. Szkoda, że 

ten temat nie wyniknął wcześniej, bo jak została by mi jakś kwota to by zapisano                   

w  budżecie. Ten temat będzie rozpatrywany w tym roku. 

 

p.Dariusz Pociecha- czy może się Pan jednoznacznie wypowiedzieć czy oświetlenie jest 

planowane na ten rok? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że zobaczymy jak to wygląda, jak jedno drugiemu nie będzie 

przeszkadzało. Trudno najpierw zrobić oświetlenie, a później nie będzie jak zrobić chodnika, 

czy drogi. Dobrą wiadomością jest, że szerokość jest 12 metrów, bo można coś 
zaprojektować. 
 

p.Dariusz Pociecha- wykorzystywałem maszyny na swój koszt, razem z mieszkańcami 

naprawialiśmy tą drogę na własny koszt. Przekracza to już nasze możliwości finansowe. 

 

p.Wójt- mogę zadeklarować, że uzupełnimy dziury i zrobimy przymiarkę do oświetlenia. 

 

p.M.Cichoń- przekazał pismo Przewodniczącemu.  

 

p.P.Szczerbak- poprosił o naprawę pogiętego znaku stop na ul. Sadowej. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że będziemy musieli go wyprostować. 
 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 15:40. 

 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                                    

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.                                            
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 


