
Protokół nr 9/2011 

IX sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 19 lipca  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, strażaków z 
OSP oraz przybyłych mieszkańców gminy. 

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

Protokół z VIII  Sesji Rady Gminy  przyjęto jednogłośnie 

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad: 

P. Poleszczuk – Przewodniczący RG - 

Przedstawił proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. 

2) Przyjęcie protokołu z VIII 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 zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność gminy 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn.”Modernizacja – remont ul.Dolnej w m.Aleksandria I gmina Konopiska” 

11) Odpowiedzi na interpelacje. 



12) Sprawy różne. 

13 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) 

Pytanie do sprawozdania zgłosiła p.Kuśmierska 

Był ranking Rzeczpospolitej, które miejsce Gmina Konopiska 

p.Socha – Wójt 

Jesteśmy w Złotej 100 samorządów, miejsce 25. Prof. Buzek wręczał dyplomy. 

Do pkt.6. Interpelacje radnych i gości 

p. Jończyk –Komendant Gminny OSP 

Dowiedziałem się, że mówi się o Strażach bez Straży. Straże działają od 100 lat. 
Borykają się z wieloma problemami, szczególnie finansowymi. Strażacy oprócz 
działań ratowniczych skupiają społeczność wsi oraz dzieci i młodzież. 

Padło stwierdzenie, że można 3 jednostki zlikwidować, na jakiej podstawie. 
Stowarzyszenia żadna rada nie rozwiąże. Możemy ograniczyć działalność, ale co 
powiedzą mieszkańcy. 

Proszę o jasne odpowiedzi i wyjaśnienie. Proszę o zaproszenie mnie jak będą 
omawiane sprawy OSP. 

p.Kuśmierska 

Komisja Rewizyjna tematu nie zna. Myślę, że większość zgadza się ze słowami 
Komendanta. Proszę aby wnioskodawca wytłumaczył. 



p.Jędryka  

Proszę aby wnioskodawca wytłumaczył 

p.Frania 

Radni Komisji Oświaty odcinają się od takiego wniosku 

p. Górniak – radny  

Chodzi o gospodarność. Dlaczego strażacy nie są na sesjach, ani zebraniach 
wiejskich. 

p.Jończyk 

Bo to są dodatkowe obowiązki. 

p.Janik 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa zajmie się strażami we 
wrześniu. Będzie rozpatrywać sprawy straży. Chodzi o oszczędności. Budżet gminy 
jest w nie bardzo dobrej kondycji. Na bezpieczeństwo pieniądze muszą być. Na 
Komisję strażacy będą poproszeni 

Zamysł p. Górniaka był przyjęty do protokołu Komisji. 

p.Poleszczuk 

Nie byłem na posiedzeniu Komisji. 

p.Kościelniak 

Na każdej komisji można dyskutować, nie było głosowania. Ten kto mówi głośno, 
rozmowa była spokojna. Jeżeli się mówi, że trzeba się przyjrzeć strażom,. Nie było 
mowy o likwidacji. 

p.Jończyk 

Nie chce nikogo krzywdzić. Nie rozmawiam za plecami. Obecnie wszystkie jednostki 
robią spis z natury, 13 sierpnia będzie zebranie Zarządu Gminnego OSP, 
postępujemy bardzo oszczędnie.  

p.Górniak 

Strażacy usuwali awarie po oblodzeniu, dlaczego nie dostali pieniędzy 

P,Jończyk 

Strażacy poza środkami samorządowymi, sami pozyskuja środki. 



p.Janik 

Strażacy mają szacunek i będą mieli. Nam zależy aby działalność straży poprawiła 
się. Na wrześniowej Komisji szczegółowo będziemy zajmować się strażami. 

p.Żukow  Wojciech 

Strażacy prowadzą szeroką działalność prewencyjna a  nie tylko gaszenia pożarów i 
zdarzeń drogowych . 

p.Jarosz Andrzej 

Strażacy ratowali most w Wąsoszu, dla „30”. 

p.Górniak 

Dlaczego po naszym proteście boisk w Kopalni i Korzonku zainteresowano się 
kosztorysem. Dlaczego prowadzący projekt nie wyłapał błędów. Może trzeba 
zweryfikować pozostałe projekty. 

p.Gorzelak 

Czy na terenie gminy jest ziemia, chcemy wyrównać boisko w Korzonku za świetlicą. 

Jędryka 

Wywożą plastiki i szkło nie dają worków 

p.Górniak 

Kto z ramienia gminy weryfikuje projekty o kosztorysy 

Kto jest inspektorem nadzoru budowlanego z ramienia gminy 

Jakie firmy dotychczas brały udział w gminie przy budowie boisk sportowych 
włącznie ze stadionem 

Pro projektował w/w boiska 

Kto prowadził nadzór budowlany tych boisk 

Zweryfikować już wykonane inwestycje budzące wątpliwości pod względem kosztów  

- plac zabaw w Rększowicach i Orliki – prośba o odpowiedzi na piśmie 

- droga wyjazd od p.Polaka – co się dzieje, 

- poddałem, aby 35 tys. Zł z II etapu rewitalizacji przenieść na naprawę drogi 
Rększowice – Hutki 



- jakie dokumenty trzeba mieć aby włączyć się do kanalizacji 

p.Jarosz  

Przy posesji 20, przejście przy krzyżu w II Wąsoszu 

p.Szczepańska 

Prośba o wysypanie poboczy ul. Klonowa 

p.Skwara 

Otrzymaliśmy pismo z Woj. Zarządu Dróg, ze pobocza ul. Przejazdowej będą robić 

p.Socha 

Uzyskałem informację od naczelnika Wydziału WZD, że będą robić 

p.Skwara 

ul.Dolna – jest położony asfalt, nie ma rowu i znaku ślepa ulica 

p.Kuś 

Prośba  o uporządkowanie działki gminnej  do źródełka 

Do pkt.7 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 

p.Misiak  

Wprowadzenie tych zadań rodzi konsekwencje finansowe. Jeżeli gmina nie będzie 
miała środków to będą musiały być sfinansowane kredytem pomostowym. 

p.Kuśmierska 

Uwaga – jeżeli przyjmiemy wszystkie projekty to mamy zaplanowany budżet na 2012 
rok 

p.Górniak 

Co z zagospodarowaniem świetlic, chodzi o utrzymanie i zagospodarowanie 

p.Misiak 

Gminne Centrum Kultury będzie zagospodarowywać. 

p.Janik 

Czy jest zasadne ponoszenie tematu budżetu 2012, te wnioski będą zbieżne 



p.Walentek 

Jakie działania OSP Hutki będzie realizować 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

Wniosku nie można napisać na OSP działalność bojową tylko na cele kultury 

p.Socha 

Najpierw trzeba stworzyć obiekty, a później je zagospodarowywać, Przykładem jest 
KGW Kopalnia. To zależy od społeczności danej miejscowości, 

p.Sczepańska 

Zaprosiła radnych na festyn w dniu 30.8.br. uzyskany dochód przeznaczą dla szkoły. 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

Nie musimy zwiększać zatrudnienia w świetlicach ponieważ będą rozdzielone 
godziny pracy świetlicowych w rożnych miejscowościach. Wniosek na budowę boiska 
w  Rększowicach chcemy  złożyć na 2012 roku z Odnowy Rozwoju Wsi, nabór 
będzie w październiku. Realizacja odbyłaby się w 2013 roku 

p.Górniak 

Budujemy Orliki za 2 mln zł, a boisko dopiero w 2013 roku 

p.Socha 

Wyjaśnił finansowanie Orlików 

p.Górniak 

Zastanawia mnie, że budujemy coś co na dziś nie jest potrzebne 

Droga Rększowice – Hutki – mowa od 4 lat 

Parking przy kościele w Rększowicach – na ostatnim miejscu 

p.M.Jarosz-Wawrzyńczak 

Fundusz sołecki można przeznaczyć na boisko. Z Bractwa Kuźnic będziemy składać 
wniosek. 

p.Lubańska 

Kiedy będzie remont ośrodka zdrowia w Hutkach 

p.Jędryka 



Zajmujemy się drogami polnymi a Wąsosz 

p.Lubańska 

Droga i mosty są bardzo potrzebne 

p.Górniak 

Rewitalizacja Konopisk – II etap  czy jest wycofany 

p.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały   w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z 
dnia 8 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 60/IX/2011 uchwały   w sprawie zmiany uc hwały nr 22/IV/2011 z dnia 
8 lutego 2011 w sprawie uchwalenia bud żetu gminy na 2011 rok  podj ęta 
większością głosów (13 za, 1 wstrzymuj ący) 

Do pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2011-2024 – projekt omówiła p.Misiak 

p.Jędryka 

Prośba do Wójta o pisanie wniosków na drogę w Wąsoszu 

p.Frania 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 61/IX/2011 uchwały w sprawie zmiany Wiel oletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024 podj ęta jednogło śnie 

Zarządzono przerwę. 

Do pkt.9.. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność gminy 

p.Poleszczuk 

Czy sa pytania 

Pytań brak  



p.Kołodziejczyk 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 62/IX//2011 w sprawie wyra żenia zgody na zbycie nieruchomo ści 
stanowi ących własno ść gminy podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.10. . Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn.”Modernizacja – remont ul.Dolnej w m.Aleksandria I gmina Konopiska” 

Projekt omówiła p.Misiak 

P . Frania 

Odczytał projekt uchwały 

p.Poleszczuk 

Poddał projekt pod głosowanie 

Uchwała nr 63/IX/2011  w sprawie zaci ągnięcia długoterminowego kredytu ma 
inwestycj ępn.”Modernizacja – remont ul.Dolnej w m.Aleksandria  I gmina 
Konopiska podj ęta jednogło śnie 

Do pkt.11. Odpowiedzi na interpelacje 

p.Kowalik 

Odpowiedź dla p.Gorniaka 

Przyspieszone tempo do złożenia wniosku. Kosztorysant robi na cenach ogólnych. 
Przed ogłoszeniem przetargu jest robiony kosztorys o ceny jednostkowe. Jest 
weryfikacja. Nie możemy zmieniać kosztorysów. 

p.Górniak 

Chodzi o weryfikację ze strony inwestora. Nie wolno dawać ogólnokrajowych – 
Secocenbud określa w rejonach. Inwestor powinien zlecić innej pracowni 
kosztorysowej celem weryfikacji na koszt kosztorysanta. 

Odpowiedź p.Gorzelak 

Zbędnej ziemi nie ma, w IV kwartale będzie kanalizacja, będzie pomoc dla Korzonka 

p.Jarosz 

Może zasypać teren po kółku rolniczym w Wąsoszu 



Worki – uprzedzimy firmę żeby zostawiała worki 

p.Socha 

Kanalizacja w Rększowicach  - trzeba wpłaty, albo opłata adiacencka 

Jakie dokumenty, będzie informacja na naszej stronie internetowej. 

Droga 908 zgłosimy do WZD. II Wąsosz do „30”  najważniejszy w miarę posiadanych 
środków. 

Jestem po rozmowie z p. Kocyga  z biura budowy autostrady, są niewielkie zmiany w 
kierunku południowym oraz Wąsosz za autostradą 

Ul. Klonowa – złożyliśmy wniosek o uzupełnienie poboczy 

p. Kowalik 

Właściciel posesji na ul. Dolnej nie wyraził zgody na rów 

Droga do Polaka – musi być podział geodezyjny 

Działka w Łaźcu, może z funduszu sołeckiego 

p.Kuś 

Fundusz będzie na kładkę, potrzebujemy pomocy, chodzi o działkę gminną 

p.Lubańska 

Czy jest przewidywany temat ośrodka zdrowia w Hutkach 

p.Socha 

Zobowiązania padły na zebraniach, co z funduszem sołeckim 2012 

p.Lubańska 

Musi być przebudowa 

p.Górniak 

Jakie kredyty będą zaciągnięte w 2012 roku 

p.Misiak 

Przy układaniu budżetu na 2012 rok będziemy wiedzieć. Na razie są zapisy w WPF 

p.Socha 



Mam informację, że ministerstwo Sportu przekazało do Marszałka woj.Slaskiego że 
będzie w sierpniu sesja sejmiku, która wyłoni 5 gmin w tym Konopiska, Mamy szanse 
na dofinansowanie. 

Do pkt.Sprawy różne 

p.Gasiak 

3.6.2011 Urząd Marszałkowski przekazał pismo odmawiające wniosek dla wsi 
Łaziec, Wnioskodawca nie usunął braków. To był trzeci projekt, powinien być 
dopracowany. Chcę mieć informację o brakach. 

p.Poleszczuk 

Zaprosił radnych, sołtysów i pracowników Urzędu na swój ślub w dniu 27.8.br. 

p.Lubańska 

W sprawie posesji 106 w Hutkach miało być spotkanie i nie było 

p.Skwara 

Kto ma uprzątnąć płot przy domu nauczyciela w Aleksandrii 

p.Ankowska 

Mieszkańcy DN będą robić nowy płot 

p.Górniak 

Zgłosiłem powołanie Zespołu ds. strategii wod.kan w gminie 

p.Kościelniak 

Była mowa o zmianie członka SP ZOZ , ale ten temat nie był poruszony, tylko temat 
OSP. Kto wzywał p.Janika do podpisania wniosku Komisji 

p.Golanowska 

Ja telefonowałam. p.Janik, stwierdził, że nie był to wniosek Komisji  tylko p.Górniaka 
dlatego wniosku nie ma. 

p. Ernt – sołtys Hutki 

Zgłosiła potrzebę 1 lampy  ulicznej pod lasem. 

p.MJarosz Wawrzyńczak 

Dożynki odbęda się w dniu 4.9.2011  



Na tym sesję zakończono. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady IX sesji Rady Gminy. 

 

Protokółowała 

G.Golanowska 


