
Protokół nr 6/2011
VI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2011r.

Sesję otworzył i prowadził p. Marcin Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że sesja jest
prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
Przywitał wszystkich radnych, Wójta, z-cę Wójta, p. sekretarz ,p. z-cę skarbnika, Radnych
Powiatu Częstochowskiego, pracowników Urzędu, sołtysów , Dyrektorów szkół oraz
przybyłych mieszkańców gminy.

Do pkt.2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy

p. Górniak – radny -
wniósł uwagę do protokołu z V Sesji RG w/s budowy parkingu przy cmentarzu w
Rększowicach.
W protokole jest zapis „Parafia i ksiądz nie zgadza się na rozpoczęcie prac w ramach
konkursu z PROW, zbyt długie oczekiwanie. A w 2013 roku mija termin ogrodzenia drugiej
kwatery cmentarza” podczas gdy na Sesji było powiedziane że „Parafianie i ksiądz nie
zgadzają się z budową tej inwestycji przez nich. Inwestycja ta – budowa parkingu powinna
być gminna, ponieważ teren pod parking jest terenem gminnym”

p.Kościelniak – radna -
wniosła uwagę na nierzetelny zapis
-Wybudowanie tak dużej hali było nie trafione, będą duże koszty utrzymania, odpowiedź -
Projekt hali wzięto z gminy liczącej 6 tysięcy mieszkańców, myślę, że będzie dobrze
zagospodarowana – ja zasugerowałam, że w poprzednim projekcie była lepiej
wkomponowana.
Nie ma rzetelnych zapisów w protokole.

Protokół z V Sesji Rady Gminy z zaproponowanymi poprawkami przyjęto 13 głosami za,
przy 1 wstrzymującym się.

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad:

P. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
Przedstawił proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2) Przyjęcie protokołu z V sesji.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz
informacja o realizacji uchwał.
6) Interpelacje radnych i gości.
7) Stanowisko Rady Gminy w Konopiskach w sprawie zasad organizacji przcy szkół w
roku szkolnym 2011/2012 określone Zarządzeniem Wójta Gminy Konopiska nr 18/2011 z
dnia 12 kwietnia 2011r.
8) Odpowiedzi na interpelacje.
9) Sprawy różne.
10) Zakończenie obrad.

Rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad.



Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
Zaproponował do komisji uchwał następujących radnych. p. Roberta Kołodziejczyka
i Antoniego Franię.
Radni wyrazili zgodę.
Rada jednogłośnie powołała komisję uchwał i wniosków.

Do pkt.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz
informacja o realizacji uchwał

Sprawozdanie przedstawił p. Socha – wójt gminy (w załączeniu)
p. Skoczylas – radny - 
Za jaką cenę zostały sprzedane działki w Aleksandrii.
p. Socha – wójt gminy-
Nie ma dziś p. Ankowskiej, możemy przygotować na następną sesję.

Do pkt.6. Interpelacje radnych i gości

p. Janik – radny -
– składamy wspólny wniosek Klubu PSL, PO i SLD o  wycofanie Zarządzenia Wójta

Gminy nr 18/2011
– proszę o określenie daty wykonania drogi na Kijasie, mieszkańcy chcą uczestniczyć w

pracach projektowych

p. Jędryka – radny -
– kiedy będzie naprawiona droga na II Wąsoszu

p. Górniak – radny -
– kiedy zostanie wykonany wjazd i wyjazd łączący się z drogą wojewódzką od p. Polaka
– została zniszczona droga Hutki – Rększowice, proszę o naprawę

p. Kościelniak – radna -
– co stało się z wcześniejszym projektem hali sportowej, przedszkola, basenu

Do pkt. 7 Stanowisko Rady Gminy w Konopiskach w sprawie zasad organizacji pracy
szkół w roku szkolnym 2011/2012 określone Zarządzeniem Wójta Gminy Konopiska nr
18/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
-odczytał pisma Rad Rodziców jakie wpłynęły do Rady w/s łączenia zajęć w szkołach
(w załączeniu)

p. Górniak – radny -
-zwrócił uwagę, że kultura zaczyna się od szkoły podstawowej, ze budujemy obiekty
kulturalne a nie stać nas na utrzymanie szkól

p. Świtek – radna - 
-wyjaśniła, iż na wspólnej komisji rady jednogłośnie ustalono, że nie będzie
podejmowanych żadnych zmian dotyczących szkół, oświata nigdy nie była dochodowa,
wszelkie zmiany muszą mieć naszą zgodę



p. Janik – radny -
-dlatego Wójt powinien wycofać Zarządzenie

p. Kościelniak – radna
-kogo będą później winić za wyniki na egzaminie, wyniki będą takie jak nauka

p. Skoczylas – radny -
– nie powinniśmy eksperymentować na dzieciach

p. Lubańska – radna -
– proponuję pozostawić to co było ustalone w lutym na komisjach a nie będziemy mieć

niedouczonych dzieci

p. Jarosz – Wawrzyńczak – Z-ca Wójta Gminy -
– przed podjęciem propozycja Zarządzenia była przedstawiana na komisjach rady,

Zarządzenie było również omówione na spotkaniu z dyrektorami szkół i nie było z ich
strony sprzeciwu, przedmioty podręcznikowe nie będą łączone a język angielski i
informatykę reguluje ilość dzieci w grupie i Zarządzenie o tym nie mówi, łączone
miałybyć zajęcia takie jak w-f, plastyka, muzyka, zajęcia w świetlicach byłyby
prowadzone z art. 42 Kart Nauczyciela, każy nauczyciel na pełny etat ma do
przepracowania 2 godz. na rzecz świetlicy

p. Gasiak – radna -
-co ze świetlicami, które są zabrane

p. Jarosz – Wawrzyńczak – Z-ca Wójta -
-z art. 42, oczekujemy propozycji od dyrektorów

p. Górniak – radny -
-czy są obliczenia jakie będą oszczędności z tytułu łączenia klas

p. Jarosz – Wawrzyńczak – z-ca Wójta
-najszybciej pod koniec maja

p. Janik – radny -
– dostaliśmy projekt Zarządzenia ale do zapoznania się z nim w domu

p. Skoczylas – Dyr. GZOKSTiP-
-na każdej komisji rady omawiałam osobiście

p. Kościelniak – radna -
-na komisji był omawiany, ale nikt się do niego nie ustosunkowywał

p. Franczak – 
-wyraził sprzeciw rodziców w związku z łączeniem klas

p. Kregulewski -
-poinformował, iż część rodziców ze względu na brak świetlicy będzie dowozić dzieci do
szkół w Częstochowie

p. Zgódka – Dyr. ZSP w Kopalni -
– poinformowała zebranych, iż z godzin o których mowa trzeba jeszcze prowadzić



zajęcia logopedyczne, wyrównawcze i dla dzieci zdolnych

p. Trzepizur -
-poruszyła sprawę skrócenia czasu pracy przedszkola w Kopalni

p. Chudzik – nauczycielka ZSP Aleksandria -
-poinformowała, iż  godziny z art. 42 należy przede wszystkim przeznaczyć na
wyrównywanie szans dla zdolnych dzieci i młodzieży, jeżeli dzieci będą uczyć się w
klasach łączonych zatracą te zdolności

p. Wąchała -
-poinformował, aby na dzieciach nie robić oszczędności, ponieważ nie ma przyszłości w
ludziach niedouczonych, a na szkoły warto wydawać jest każdą kwotę

p. Kuśmierska – radna -
-poinformowała zebranych, iż Rada nie utożsamia się z Zarządzeniem Wójta

p. Chudzik – radny Powiatu-
-myślę, że dyrektorzy szkół poczynią inne oszczędności, ale na oświacie nie można
oszczędzać, myślę, że Wójt wycofa się z tego Zarządzenia

p. Jarosz – Wawrzyńczak – z-ca Wójta -
-wyjaśniła sprawę pracy przedszkola w Kopalni -godziny były z projektu

p. Kościelniak – radna
– skoro dyrektorzy mają opracować projekty organizacyjne do końca maja, to w oparciu

o co mają je robić

p. Jarosz – Wawrzyńczak – z-ca Wójta - 
-co roku wydawane jest Zarządzenie w/s pracy szkół, na spotkaniu z dyrektorami wszystko
zostało omówione i przeanalizowane, dyrektorzy wiedzą jak mają zrobić projekty

p. Kościelniak – radna
-czy dyrektorzy wyrazili zgodę na to Zarządzenie

p. Górniak – radny-
-podwładny musi wyrazić zgodę, czy Wójt podpisując to Zarządzenie nie był na zwolnieniu
lekarskim

p. Socha – Wójt Gminy-
-żeby jak najlepiej zarządzać środkami finansowymi gminy musimy oszczędzać,jeśli nie
będzie łączenia klas dyrektorzy muszą poczynić inne oszczędności, co roku narastająco o
800 tys. zł dokładamy do oświaty, nie jestem zwolennikiem zamykania szkół, właśnie
modernizujemy ostatnią szkołę, nie po to je remontujemy, żeby je zamykać, ale dzieci jest
coraz mniej a nauczycieli nie maleje, jest tyle samo i nauczyciel musi dostać średnią. Jeśli
Zarządzenie jest chybione dyrektorzy muszą poczynić inne oszczędności.

p. Kościelniak – radna -
-średnie można pokrywać z funduszy europejskich z wniosków
 
p. Socha – Wójt -
-nie do końca, gmina do projektów musi mieć wkład własny



p. Kuliberda -
-chcemy usłuszeć czy P. Wójt wycofuje się z tego Zarządzenia

p. Socha – Wójt - 
-z tego Zarządzenia tak, ale dyrektorzy decydują jakie oszczędności poczynią

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
-odczytał stanowisko Rady Gminy w Konopiskach w sprawie zasad organizacji szkół w
roku szkolnym 2011/2012  (w załączeniu)

Stanowisko Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.

P. Kościelniak – radna-
-podziękowała w imieniu Rady za wycofanie się Wójta z podjętego Zarządzenia

Do pkt.8 Odpowiedzi na interpelacje.

Wniosek  o  wycofanie Zarządzenia Wójta Gminy – Zarządzenie wycofane
Wykonanie  drogi na Kijasie, data -pod koniec II półrocza, jak będą środki finansowe 
Naprawa drogi na II Wąsoszu – naprawa będzie wykonywana na bieżąco
Wykonanie  wjazdu i wyjazdu z drogą wojewódzką od p. Polaka – jesteśmy po rozmowach
z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w tym roku jak pozwolą środki finansowe będzie
wykonany projekt przebudowy
Zniszczona droga Hutki – Rększowice – jak będzie odbiór inwestycji zobaczymy czy
będzie naprawiona
Wcześniejszy projekt hali sportowej – w archiwum
Działki w Aleksandrii – przygotujemy na następną sesję
Zarządzenie – podpisane jak byłem w pracy
Koszty oszczędności z Zarządzenia – nie był wyliczane, nie było projektów
organizacyjnych a Zarządzenia nie ma

P. Szczepańska – sołtys-
-podziękowała w imieniu rodziców za wycofanie się z Zarządzenia

Do pkt. 9 Sprawy różne

p. Szczepańska – sołtys -
zapytała czy od wpłat na kanalizację będą odsetki

p. Socha – Wójt -
-nie ma

p. Jarosz – sołtys-
-podziękował za częściową naprawę drogi na II Wąsoszu i poprosił o dalszą naprawę
-poprosił o wykonanie tablic z numerami posesji na II Wąsosz
-poinformował, że nie zebrane są wystawione worki ze śmieciami

p. Górniak – radny-
-zaproponował, aby ze względu na nierzetelne zapisy w protokole Sesjie były nagrywane
-zaproponowal, aby na sesje wprowadzić wodę mineralną

p. Kowalska – sołtys-



-sprawa kanalizacji, w połowie maja miały być pierwsze przyłącza kanalizacyjne od strony
Nierady do ronda

p. Jarosz – Wawrzyńczak – 
-zorientujemy się w sprawie  i damy znać

p. Kościelniak – radna -z-ca Wójta-
-proszę o postawienie jednej lampy na końcu ul. Spacerowej obok posesji p. Kowalczyk

p. Górniak – radny -
-poinformował, że mimo podpisanych umów i wpła na niektórych posesjiach od strony
Nierady nie ma jeszcze studzienek

p. Jarosz – Wawrzyńczak – Z-ca Wójta -
-sprawdzimy

P. Poleszczuk – przewodniczący RG -
-podziękował sołtysom i gościom za przybycie na sesję i poprosił o opuszczenie sali a
pozostanie tylko radnym.

p. Frania – z-a przewodniczącego RG-
-odczytał anonim skierowany do Biura Rady dot. pracy na wysypisku.

p. Jędryka – radny-
-stwierdził, iż anonimów się nie rozpatruje

p.Poleszczuk – przewodniczący RG - zamknął obrady VI sesji.

Na tym sesję zakończono.

Protokołowała
Agnieszka Jarosz


