
Protokół nr 8/2011 

VIII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca  2011r. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe 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 , oraz 
przybyłych mieszkańców gminy. 

 

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

 

Protokół z VII  Sesji Rady Gminy  przyjęto jednogłośnie 

Od czasu napisania zawiadomienia na sesję wpłynęły następujące projekty uchwał: 

1.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 

2. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki dla 
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych 
gminy 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla woj. Śląskiego na 
współfinansowanie inwestycji drogowych 

Ponadto zostały zaproponowane następujące zmiany kolejności podejmowania 
uchwał: 

Pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania nazwy węzła drogowego 
autostrady A-1 Częstochowa Konopiska 

Pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i 
Rekreacji w Konopiskach 

Pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Zespołu Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach 



Pkt.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 

Pkt.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2011-2024 

Pkt.15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 rok 

Pkt.16.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego 
samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 

Pkt.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność gminy 

Pkt.18. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 

Pkt.19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki dla 
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych 
gminy 

Pkt.20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla woj. Śląskiego 
na współfinansowanie inwestycji drogowych 

Zmiany zostały zaakceptowane. 

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad: 

P. Poleszczuk – Przewodniczący RG - 

Przedstawił proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. 

2) Przyjęcie protokołu z VII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania  budŜetu Gminy Konopiska  za rok 2010.  



Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010. 

b)   .Zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta Gminy Konopiska  z wykonania budŜetu 
za 2010 rok. 

c)    Zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
sprawozdania  finansowego i  

       sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Konopiska oraz udzielenia   
absolutorium  za rok 2010. 

d)   Zapoznanie z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska. 

        e)  Dyskusja w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania   
budŜetu za rok 2010. 

          - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Konopiska 

          - stanowisko Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska 

          - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych 

          - stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 

. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  

.  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników 

.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania nazwy węzła drogowego autostrady 
A-1 Częstochowa Konopiska 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach 

.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 

.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2011-2024 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 w 
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 rok 

.16.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego 
samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 



.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność gminy 

18. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 

19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki dla 
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych 
gminy 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla woj. Śląskiego na 
współfinansowanie inwestycji drogowych 

21) Odpowiedzi na interpelacje. 

22) Sprawy róŜne. 

23 Zakończenie obrad. 

Rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad. 

Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG - 

Zaproponowano 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) 

Pytań do sprawozdania - brak 

Do pkt.6. Interpelacje radnych i gości 

p. Świtek - radna 

Co z samochodem który dowoził dzieci niepełnosprawne do Częstochowy, w jakim 
celu był kupiony 

p. Górniak – radny  



Na nasze pytania mamy udzielane niepełne odpowiedzi. Aby dobrze wypełniać  
funkcję radnego odpowiedzi muszą być pełne. 

p. Kościelniak – radna - 

Do Przewodniczącego Rady  - Mówił Pan, Ŝe po posiedzeniu Zespołu nie było 
Ŝądnych wniosków 

Pan Frania – radny 

Nie przegłosowano stanowiska to Pana sprawa. 

p.Świtek 

Stanowisko Rady było głosowane 29 kwietnia br.  

p.Poleszczuk 

Stanowisko nie zobowiązuje Wójta do podpisania projektów organizacyjnych 

p.Wójt 

Był powołany zespół w składzie: pp.Frania, Kościelniak, Poleszczuk. Stanowisko nie 
było przegłosowane. 

p.Kuśmierska – radna 

Rada wydaje opinie do projektów i nic nie moŜe Wójtowi zalecić 

p.Lubańska - radna 

Kiedy będzie w Hutkach II linia zabudowy od 8 lat chodzi o wytyczenie rogi bo ludzie 
chcą się budować 

Przez  Posesję 104 w Hutkach   z całej wsi idzie deszczówka – kiedy będzie rów 
odwadniający, chodzi o pomoc dla właściciela posesji 

p.Jędryka – radny 

II Wąsosz – dziura k/p.Adamus 

Prośba o nakładkę na drodze wojewódzkiej 

p.Walentek – radny 

SkrzyŜowanie Sportowa-śląska –duŜe obciąŜenie, chodzi o pasy 

p.Frania  

Prośba o wykaszanie poboczy, 



Wyrównanie wgłębień przy Pająku 

Zadbanie o przystanek PKS w Kowalach 

p.Janik  

Prośba o koszenie boiska na Górce 

p.Kołodziejczyk 

Przy przystanku w Konopiskach są nieuprzątnięte kosze 

Droga Jamki-Lesniaki  - poprzecinany asfalt 

p.Jarosz – sołtys Wąsosz 

Prośba o na prawienie drogi II Wąsosz – odcinek autostradowy 

p.Szczepańska – Sołtys Kopalnia 

Prośba o nawiezienie pobocza na ul. Klonowej w stronę Aleksandrii 

p.Skwara – sołtys wsi Aleksandria I 

W Aleksandrii brak  handlujących – nie wziąłem kwitariusza. 

p.Skoczylas – sołtys wsi Aleksandria II 

Prośba o wykarczowanie krzewów zrastających rowy, szczególnie ul.Graniczna tam 
gdzie są działki niezabudowane 

Do pkt.7 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budŜetu Gminy Konopiska  za rok 2010.  

p. Misiak  

Sprawozdanie finansowe było omawiane na komisjach rady. 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy było omawiane na komisjach rady 

W informacji o stanie mienia komunalnego nie było jednej działki, która zostanie 
wprowadzona do ksiąg bilansowych 

Przedstawiła opinie RIO do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budŜetu gminy za 1010 r 

p.Kuśmierska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 



Przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2010 oraz udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy 

Przedstawiła równieŜ uchwałę RIO wydająca pozytywną opinię o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy oraz 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

p.Górniak – członek Komisji Finansów 

Komisja Finansów  w składzie 2 członków wspólnie z Komisją Oświaty w dniu 8.6.br. 
zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym – za przyjęciem sprawozdań głosował 
1 członek Komisji 1 wstrzymał się od głosu 

p.Frania Przewodniczący Komisji Oświaty 

Komisja na posiedzeniu w dniu 8.6.br.  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z 
wykonania budŜetu gminy za 2010 r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

p. Janik – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania 
Prawa 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa  na posiedzeniu w dniu 
7.6.br.  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budŜetu gminy za 
2010 r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

p.Kołodziejczyk   

Odczytał projekt uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania  budŜetu Gminy Konopiska  za rok 2010. 

p.Poleszczuk – Przewodniczący Rady 

Poddał projekt pod głosowanie. 

Uchwała nr 46/VIII/2011 sprawie zatwierdzenia spraw ozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania  bud Ŝetu Gminy Konopiska  za rok 2010. 
została podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

p.Frania 

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

p.Poleszczuk  

Poddał projekt pod głosowanie 



Uchwała nr 47/VIII/2011 w sprawie udzielenia absolu torium dla Wójta Gminy 
została podj ęta jednogło śnie. 

Do pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników 

p.Poleszczuk 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach . Proszę  o zgłaszanie kandydatów 

p. Frania – zgłosił p.Gorzelak , która wyraziła zgodę 

p.Kuśmierska – zgłosiła p.Świtek, która wyraziła zgodę 

p.Janik – zgłosił p.Lubańską, która wyraziła zgodę 

p. Polak zgłosił p.Walentka, który wyraził zgodę 

p.Frania 

Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników 

Uchwała nr 48/VIII/2011 w sprawie powołania Zespołu  ds. wyboru ławników 
została podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.10. . Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania nazwy węzła drogowego 
autostrady A-1 Częstochowa Konopiska 

p.Socha – Wójt Gminy 

Odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacji Budowy Autostrady A-1 i tam 
zaproponowano nazwę Częstochowa-Konopiska 

p.Kołodziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 

Uchwała nr 49/VIII/2011 uchwały w sprawie zaopiniow ania nazwy w ęzła 
drogowego autostrady A-1 Cz ęstochowa Konopiska podj ęta jednogło śnie 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę 

Do pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i 
Rekreacji w Konopiskach 

p.Kuśmierska 

Urząd Gminy odchodzi od tradycji, brak jest uzasadnienia do projektu uchwały. 

Projekt e-kultura nie wpłynie na poprawę finansowania tej jednostki. 



E-kultura – co zawiera projekt 

p.Jędryka 

Projekt uchwały o utworzeniu był omawiany na komisjach, trzeba go uchwalić 

p.Janik 

Kultura to kultura a oświata to oświata 

p.Świtek 

Proszę o przedstawienie wniosku e-kultura  

p.Kuśmierska 

Proszę o zapoznanie radnych z wnioskiem  e-kultura 

p.Górniak 

Proszę przedstawienie projektu e-kultura 

p.Ankowska-Lis – sekretarz gminy 

Działalność kultury jest zadaniem obowiązkowym gminy i najlepsza jest instytucja 
kultury. Ponadto będzie przejrzystość finansów w instytucji. 

Wniosła autopoprawkę do Statutu § 10 o treści „Dyrektor Centrum tworzy i 
rozwiązuje organy doradcze ( komisje ,zespoły ) po zasięgnięciu opinii wójta.” 

Następne § bez zmian. 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia GCKiR. 

p. Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak – Z-ca Wójta 

Projekt w ubiegłym roku był wprowadzony do budŜetu. Na Komisji Rewizyjnej tylko 
jedna osoba chciała się zapoznać z projektem. Gmina dofinansowuje 15 % przez 3 
lata. Uczestniczą 4 powiaty z byłego województwa częstochowskiego. 

śaden z powiatów nie partycypuje w kosztach. Zakupy zostają, osoby zatrudnimy w 
Konopiskach, 4 koordynatorów powiatowych zbierają informacje o imprezach. 

p.Kuśmierska – fundujemy 200 tys. 4 powiatom, nie finansujemy instytucji kultury 

p.Górniak 

Projekt przewiduje 40 % na wyposaŜenie i 60 % na wynagrodzenia. Nie muszą to 
być osoby z zewnątrz, mogą być osoby obecnie zatrudnione w Zespole. 



Taki twór jak GZOKSTiP nie powinien istnieć. 

Przy podjęciu się reorganizacji oświaty będziemy musieli rozłączyć GAO. Obecne 
Orliki finansowane są z gminy, a tak to będzie dofinansowanie. 

p.Socha 

To jest gratka – 1.300 tys. Na kulturę. Chcemy wprowadzić i uporządkować. Przez 3 
lata dobre finansowanie i utrzymanie obiektów. Chcemy zagospodarować stadion i 
Orlik. Tam ma być siedziba promocji i kultury.  

Projekt będzie współfinansowany. 

p.Kuśmierska 

Na stronę internetowa będzie przetarg ? 

p.Górniak 

Zaproponował zakończenie dyskusji 

p.Świtek 

Nie mówmy, Ŝe nie mamy pieniędzy 

p.Poleszczuk 

Prosił o przedstawienie budŜetu wynikającego z  wniosku 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

Przedstawiła  budŜet na 3 lata 

p.Poleszczuk 

Sportu brak 

p.Górniak 

Sportu nie moŜna włączyć 

p.Kołodziejczyk 

Zawnioskował o przegłosowanie uchwały 

p.Kuśmierska 

Co znaczy, Ŝe instytucji kultury nie moŜna łączyć z biblioteką 

p.Ankowska-Lis 



Nie moŜna 

p.Misiak 

Biblioteka specyficzna instytucja kultury. Powinna być powołana odrębna instytucja 
kultury. 

p.Walentek 

Czy będzie źle jeśli wydzielimy kulturę. UwaŜam, Ŝe będzie to przejrzyste. 

p.Janik 

Czy komuś zaleŜy Ŝeby nasza gmina była nie normalna. Proszę o przegłosowanie 
projektu uchwały 

p.Kuśmierska 

Nie jestem przeciwnikiem ośrodka kultury, GZOKSTiP był prowadzony w celach 
oszczędnościowych. Chodzi o oszczędności. Jaka kontrola negowała istnienie 
GZOKSTiP. 

p.Morzyk – sołtys Korzonek 

Co ruszy w Korzonku 

p.Kołodziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 50/VIII/2011 w sprawie utworzenia Gminne go Centrum Kultury i 
Rekreacji w Konopiskach podj ęta większością głosów ( 11 Za, 3 przeciw) 

Do pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Zespołu Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach 

p.Frania 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 



Uchwała nr 51/VIII/2011 w sprawie przekształcenia G minnego Zespołu O światy, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach  podj ęta większością 
głosów (11 za, 3 przeciw) 

Do pkt.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 

Zmiany w budŜecie na 2011 r omówiła p.Misiak – skarbnik gminy 

p.Kołodziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 52/VIII/2011 w sprawie zmian w bud Ŝecie gminy podj ęta 
jednogło śnie 

Do pkt.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2011-2024 – projekt omówiła p.Misiak 

p.Frania 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 53/VIII/2011 uchwały w sprawie zmiany Wi eloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024 podj ęta jednogło śnie 

Zarządzono przerwę. 

Do pkt.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 rok 

p.Kuśmierska 

Czy zmiany nie za wcześnie w związku z utworzeniem GCKiR 

p.Misiak 

To tylko plan 

p.Kołodziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 



p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 54/VIII/2011 w sprawie zmiany uchwały nr  22/IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2011 rok podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.16. .  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego 
samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 

p.Frania 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 55/VIII/2011 w sprawie zaopiniowania pro jektu uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidac ji Portowego 
samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie podj ęta 
jednogło śnie 

Do pkt.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność gminy 

p.Kołodziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 56/VIII/2011 w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści 
stanowi ących własno ść gminy podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.18. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 

Wprowadzenia dokonała p.Badora – Kierownik GOPS 

p.Frania 

 Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 



Uchwała nr 57/VIII/2011  w sprawie  szczegółowych z asad ponoszenia 
odpłatno ści za pobyt w o środkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 
podj ęta jednogło śnie 

p.Misiak  

Zawnioskowała autopoprawkę do podjętej juŜ uchwały nr 54/VIII/2011 polegająca na 
dopisaniu upowaŜnienia dla wójta do wysokości 50 tys. Zł 

p.Poleszczuk  

Poddał wniosek o przegłosowanie . 

Autopoprawka została przegłosowana jednogłośnie. 

Do pkt.19. . Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki dla 
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych 
gminy 

Projekt omówiła p.Misiak 

P Kołodcziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 

Uchwała nr 58/VIII/2011  uchylaj ąca uchwał ę w sprawie udzielenia po Ŝyczki dla 
Stowarzyszenia Miło śników Gminy Konopiska TIIS na realizacj ę zadań 
własnych gminy podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.20. . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla woj. 
Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych  

Projekt omówiła p.Misiak 

p.Frania  

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 59/VIII/2011 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla woj. 
Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych po djęta jednogło śnie 

Do pkt.21. Odpowiedzi na interpelacje 

Co z samochodem który dowoził dzieci niepełnosprawne do Częstochowy, w jakim 
celu był kupiony  - samochód po wypadku jest wyremontowany. Zmiana kierowcy, od 
września będzie regularnie jeździł  



Na nasze pytania mamy udzielane niepełne odpowiedzi. Aby dobrze wypełniać  
funkcję radnego odpowiedzi muszą być pełne – proszę o uwagi, będziemy starać się 
udzielać konkretnych  pełnych odpowiedzi 

Kiedy będzie w Hutkach II linia zabudowy od 8 lat chodzi o wytyczenie rogi bo ludzie 
chcą się budować  

p.Socha – wójt  

Proponuję ścieŜkę podjętą przez Rększowice , gmina prywatnych działek nie będzie 
wytyczać 

p.Ankowska A – działki muszą ulec podziałowi zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego, gminy nie stać na takie koszty 

p.Kowalska – sołtys Rększowice 

W Rększowicach kaŜdy na własny koszt dokonuje podziału 

Przez  posesję 104 w Hutkach   z całej wsi idzie deszczówka – kiedy będzie rów 
odwadniający, chodzi o pomoc dla właściciela posesji – zrobimy spotkanie z 
właścicielami 

II Wąsosz – dziura k/p.Adamus - sprawdzimy 

Prośba o nakładkę na drodze wojewódzkiej – wystąpimy do ZDW 

SkrzyŜowanie Sportowa-śląska –duŜe obciąŜenie, chodzi o pasy – wysłaliśmy pismo 
do ZDW, będziemy monitować 

Prośba o wykaszanie poboczy, - będziemy wykaszać  

Wyrównanie wgłębień przy Pająku – będzie zrobione 

Zadbanie o przystanek PKS w Kowalach – będziemy wykaszać 

Prośba o koszenie boiska na Górce – będzie wykoszone 

Przy przystanku w Konopiskach są nieuprzątnięte kosze  - będziemy sprzątać 

Droga Jamki-Lesniaki  - poprzecinany asfalt – będzie zrobione  

Prośba o naprawienie drogi II Wąsosz – odcinek autostradowy - rozeznamy 

Prośba o nawiezienie pobocza na ul. Klonowej w stronę Aleksandrii – zgłosimy do 
ZDW 

Prośba o wykarczowanie krzewów zrastających rowy, szczególnie ul.Graniczna tam 
gdzie nie ma budynków – będziemy  wykaszać 



Do pkt.22 Sprawy róŜne 

p.Poleszczuk 

Przedstawił pismo Poczty Polskiej skierowane do Wójta  o obniŜenie czynszu w 
Konopiskach 

p.Ankowska A 

Nie moŜemy pozbywać się dochodów 

p.Walentek 

Indywidualni płacą czynsze 

p.Lubańska 

Poczta powinna być w Konopiskach, naleŜy obniŜyć 

p.Górniak 

Poczta jest obłoŜona, jest słaba obsługa. 

p.Janik 

Poczta jest potrzebna, proponuje obniŜyć do 15 zł za 1 m 2 

p.Misiak 

Gminie potrzeba dochodów 

p.Kuśmierska 

Czy podczas wizyty Wójta u dyrektora Poczty była mowa o czynszach 

p..Wioletta Sobala – naczelnik Poczty 

Poczta walczy o przetrwanie . Jest prośba o pomoc. 

p.Kołodziejczyk 

Czy Centrum Informacji, które kieruje pismo do Wójta zagwarantuje, Ŝe przy 
obniŜeniu czynszu poczta w Konopiskach pozostanie. 

p.Górniak 

Jak zreorganizować pocztę 

p.Janik 



Trzeba zastanowić się nad tym, aby nie likwidować poczty 

p.Socha 

Moja propozycja jest aby obniŜyć do 16 zł za 1 m 2 

p.Poleszczuk 

poddał wniosek Wójta pod głosowanie 

Rada jednogłośnie zaopiniowała stawkę 16 zł za 1 m 2 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak  

Ponowiła prośbę o organizacji tegorocznych DoŜynek 

p.Lubańska 

Zaproponowała, aby zacząć miejscowościami alfabetycznie 

p.Parkitny – sołtys Walaszczyki 

Zaproponował w Konopiskach 

p.Janik 

Zaproponował w Konopiskach 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

Zaproponowała DoŜynki w Aleksandrii 

p.Skwara  - sołtys Aleksandria I 

Jest zgoda Rady Sołeckiej w Aleksandrii  na DoŜynki 

p.Górniak 

Chcę znać skład Zespołu opiniującego, który będzie wyłaniał pracowników do 
Centrum Kultury  

Proponuje zlikwidowanie „PASMA” kolorowego na rzec bezpłatnego biuletynu 

p.M.Jarosz Wawrzyńczak 

Będzie Komisja konkursowa  do wyłonienia dyrektora GCKiR, będziemy w kontakcie 

Temat PASMA – do rozwaŜenia 

p.Górniak 



Zostałem wprowadzony w błąd – proszę o powołanie radnych do komisji konkursowej 
na stanowisko dyrektor 

p.Rodak – radca prawny 

Nie ma obowiązku konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury 

p.Socha 

Chcemy zrobić konkurs otwarty 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

Zaprosiła wszystkich na Sobótkę. 

p.Janik 

Jakie warunki musi spełnić kandydat na dyrektora 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

To określają przepisy 

p.Kołodziejczyk 

Zaproponował aby sesje odbywały się o godz. 9,oo 

p.Herba – rada sołecka Konopiska 

- Rewitalizacja – ludzie wymuszają ścieŜki. Chodzi o sprostowanie i oddzielenie     

   donicami 

- Kształt studni zabytkowej – ta nie przypomina zabytkowej 

- Sprawa ścieŜek rowerowych na ul.Częstochowskiej – kiedy będzie  

    uregulowana 

p.Socha 

Uwagi przyjmujemy. Dalsze połączenia będą po odbiorze. 

Studnia – Projekt opracowany przez Zespół architektów. 

ŚcieŜki są dobre. 

Zaproponował aby Skwerek nosił nazwę Wojciecha Korwina Szymanowskiego. 

p.Herba 



Trzeba zająć się i odnowić grób na cmentarzu. 

p.Janik 

Zapoponował, aby Panią Herbę powołać na doradcę. 

 

Na tym zakończono. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy. 

 

Protokółowała 

G.Golanowska 

 

 

 

 

 

 

 

 


