
 1

Protokół nr 4/2012 
z XX sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 30 maja 2012 r. 
 
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
Sesję otworzył i poprowadził p. Marcin Poleszczuk - Przewodniczący Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (w załączniku) stwierdził, że sesja 
jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, p.Skarbnik, p. Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz przybyłych mieszkańców gminy. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy 
Protokół z XVIII i XIX  sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy. 
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. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w 
Konopiskach za 2011 r  
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ w Konopiskach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Konopiskach za 2011 r  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2011 r  
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Konopiskach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego  
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandria Druga i 
Konopiska  
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2011 r 
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2011 r.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „ Nasze Konopiska” 
na realizację zadań własnych gminy 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „ 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 – etap III w m. Łaziec i Rększowice”  
21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 
na współfinansowanie inwestycji drogowych 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie 
wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
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na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji projektu pt. 
Młodzi nadzieją Konopisk w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
25. Odpowiedzi na interpelacje. 
26. Sprawy różne.  
27. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący poinformował, że na wniosek Wójta wycofuje pkt. 23. Podjęcie uchwały w 
sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 
 
p.Z.Lubańska- Wystąpiła z wnioskiem o usunięcie pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy z obrad sesji. 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.  
Większością głosów( za - 3, przeciw - 6, wstrzymało się – 5) wniosek został odrzucony. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy. 
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. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w 
Konopiskach za 2011 r  
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ w Konopiskach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Konopiskach za 2011 r  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2011 r  
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Konopiskach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego  
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandria Druga i 
Konopiska  
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2011 r 
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2011 r.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „ Nasze Konopiska” 
na realizację zadań własnych gminy 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „ 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 – etap III w m. Łaziec i Rększowice”  
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21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 
na współfinansowanie inwestycji drogowych 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji projektu pt. 
Młodzi nadzieją Konopisk w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
24. Odpowiedzi na interpelacje. 
25. Sprawy różne.  
26. Zakończenie obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 
 
Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Robert Kołodziejczyk  
i p. Antoni Frania. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku). 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
p.S.Górniak –Podziękował panu Kowalikowi za nakładkę przy kościele w Rększowicach. 
Poprosił o określenie terminu przystąpienia do budowy wyjazdu  koło p. Polaka. 
p.Z.Kowali- Wyjaśnił, że obecnie są w trakcie podziału, po zakończeniu przystąpimy do 
projektu. 
p.S.Górniak – Poinformował, że od 1 kwietnia 2012 r. wzrosły opłaty za wodę i ścieki, Rada 
powinna zatwierdzić takie taryfy. Poprosił o udzielenie odpowiedzi czy wpłynął taki wniosek 
z Spółki Wodociągi Częstochowskie o zatwierdzenie taryf. 
p.A.Jarosz- Podziękował Panu Wójtowi za naprawę drogi i most w miejscowości Wąsosz, 
przedstawił następujące problemy: odprowadzenie wody z łąk między posesja 108 a 109, 
odnośnie ronda w kształcie trójkąta czy przedstawiciele MPK widzieli i czy będzie możliwość 
nawrócenia autobusu przegubowego?, Za rondem wyburzono domy i nie da się tam 
przejechać. 
 
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Przedszkola w Konopiskach zwróciła się z pisemnym 
wnioskiem do Wójta Gminy konopiska, o przedłużenie kadencji dla pani dyrektor przedszkla 
– Anny Sarnat. Do chwili obecnej Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Przedszkola w 
Konopiskach nie otrzymała odpowiedzi na złożone wnioski ( w załączniku). 
p.R.Kołodziejczyk – Zwrócił się z prośbą o ograniczenie prędkości w centrum Konopisk, tak 
gdzie jest kostka granitowa. Poinformował o problemie, że na Pająku nie ma toalet. 
p.W.Jędryka- Poinformował, że wielu rodziców zgłasza mu ten problem, że samochody za 
szybko jeżdżą dzieci biegają oraz że zrobił się parking na kostce granitowej. 
p.E.Kościelniak – Zwróciła uwagę na problem wody między posesją 121 a 123, co do ul. 
Skośnej poprosiła o nawiezienie żużlu, odnośnie ul. Zielonej pan Kołaczyk prosił o 
przedstawienie terminu rozpoczęcia prac. 
p.S.Górniak – Wystąpił z zapytaniem czy ludzie w ramach odpracowania zaległości mogli by 
naprawić drogę przy remizie w Rększowicach oraz wykosić rowy przy przepuście drogowym. 
p.J.Parkitny –Zgłosił problem niszczeni poboczy drogi przez dziki. 
p.J.Walentek- Zapytał co z przejściem dla pieszych na ul. Sportowej? 
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p.A.Janik- Odnośnie pasów nie można się doprosić by zrobili w Konopiskach na górce i na 
Wygodzie, na ul. Śląskiej, mamy poparcie Komendanta Policji z Blachowni nad 
koniecznością zrobienia tych przejść. 
p.Z.Skwara – Poprosił o załatanie dziur na ul. Zielonej i zwrócił uwagę na problem wejścia do 
sklepu, które jest zrobione za blisko skrzyżowania, co stwarza zagrożenie. Poprosił o 
wyrównanie pobocza od zakładów mięsnych do Kostbetu. 
p.R.Skoczylas – W budżecie na ten rok jest ujęte 100 tys. zł na ul. Strażacką, kiedy te środki 
zostaną uruchomione?, Co wchodzi w zakres prac?. 
p.M.Gorzelak- Arkusze organizacyjne przedstawili dyrektorzy szkół, ze  skróconymi godziny 
pracy przedszkoli tak jak to było przed projektem. Moja sugestia jest taka by przedszkola 
wydłużyły godziny pracy, by rodzice mieli pewność w jakich godzinach pracują przedszkola. 
Jak w małych miejscowościach będą tak krótko czynne przedszkola to upadną co będzie 
konsekwencją coraz mniej dzieci będzie chodzić do szkół w tych małych miejscowościach. 
p.E.Kościelniak – Poprosiła radę o zastanowienie się na remontem remizy w Konopiskach. 
p.Agnieszka Jastrząbek i p.Agnieszka Kozak – Sroka – Nie udzielono nam głosu podczas 
ustalania porządku sesji. Zapytały, co zrobić z dziećmi po lekcjach skoro nie będzie świetlic. 
Wystapiły z wnioskiem o przywrócenie świetlic. 
p.O.Szczepańska- Poprosiła o pomoc w wyrównaniu pobocza ul. Klonowej. Poinformowała, 
że zrobi zdjęcia i wyśle do Katowic. 
p.M.Poleszczuk- Poinformował, że porządek obrad ustala Rada Gminy. 
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 
GOZ w Konopiskach za 2011 r.  
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 140/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 
GOZ w Konopiskach za 2011 r, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ w Konopiskach. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 141/XX/2012 w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ w Konopiskach, podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Kon opiskach za 2011 r. 
 p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 142/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Kon opiskach za 2011 r, podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji w 
Konopiskach za 2011 r. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 143/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji w 
Konopiskach za 2011 r, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w 
Konopiskach. 
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p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 144/XX/2012 w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w 
Konopiskach, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska  
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 145/XX/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego  
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 146/XX/2012 w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego, podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandria 
Druga i Konopiska. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
p.A.Gasiak - Czy bierzemy pod uwagę zmiany nazw? 
p.K.Zygier – Poinformowała, że rada sołecka nie wniosła poprawek. 
p.R.Skoczylas- Poinformował, że wkradł się błąd i powinno być ul. Orlika, poprosił o 
poprawienie. 
p.A.Janik - Uważam, że polonista powinien się wypowiedzieć czy może byc ul. Orlika. 
p.R.Skoczylas - Poinformował, że to my ustalamy jak maja nazywać się ulica a nie polonista. 
Uchwała Nr 147/XX/2012 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandria 
Druga i Konopiska, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy. 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
p.Z.Lubańska- Poinformowała, że mieszkańcy nie byli doinformowani o programie zebrania 
wiejskiego. Dostałam pismo po sesji, która była 13 lutego, odczytałam mieszkańcom 
informując ich, że uchwała nie została podjęta i działki nie będą przeznaczone na sprzedaż. 
Działki zostaną sprzedane, a pieniądze nie wiadomo czy trafia do Hutek. Zwróciła się z 
prośba do radnych o nie podejmowanie tej uchwały. 
p.J.Walentek – Nie ma takiego prawa, że jak działki zostaną sprzedane to pieniądze mają 
trafić do tej miejscowości. 
Uchwała Nr 148/XX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, podjęta większością głosów ( za- 9 przeciw – 2, wstrzymało 
się – 3). 
 
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2011 r. 
p.A.Misiak - Odczytała uchwałę RIO, wniosek wraz z opinia Komisji Rewizyjnej 
p.S.Górniak- Zwrócił uwagę na dział 921 Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Na  
zaplanowaną kwotę ponad 753 tys. otrzymano z Unii ok. 500 tys. Mniej. Na taką kwotę z 
budżetu gminy kredytujemy projekty. 
p.A.Misiak –Poinformowała, że z projektów wpływają w różnym czasie, co nie jest zależne od 
nas. Możemy wszystkie inwestycje wykonywać tylko z podatków, wtedy nie będzie tyle 
projektów, przedszkola będą krócej czynne itd. Musiałam przelać pieniądze na projekt „ Być 



 6

przedszkolakiem” nie wiedziałam, kiedy wpłyną pieniądze, a pieniądze wpłynęły w piątek, a 
ja w czwartek wysłałam a wiec minęły się. Na jedne pieniądze czeka się dłużej na inne krócej, 
nigdy nie jest wiadomo do końca, kiedy te pieniądze wpłyną do nas. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 149/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2011 r, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2011r 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 150/XX/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2011 
r, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 151/XX/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r, 
podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „ Nasze 
Konopiska” na realizację zadań własnych gminy. 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 152/XX/2012 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „ Nasze 
Konopiska” na realizację zadań własnych gminy, podjęta większością głosów (za – 13, 
przeciw -1). 
 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 – etap III w m. 
Łaziec i Rększowice”. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 153/XX/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 – etap III w m. 
Łaziec i Rększowice”, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych. 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 154/XX/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 155/XX/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji 
projektu pt. Młodzi nadziej ą Konopisk w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, 
Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
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Uchwała Nr 156/XX/2012 w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji 
projektu pt. Młodzi nadziej ą Konopisk w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, 
Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 24. Odpowiedzi na interpelacje. 
Odpowiedź dla p.S.Górniaka- Odnośnie wodociągów nie mamy wpływu nad ustalaniem 
wielkości opłat za m3 wody i ścieków, zajmuje się tym Związek Komunalny. Jedyną 
możliwość, jaką mały to ustalenie wysokości podatków od budowli. 
p.S.Górniak- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę w rozdziale 5  nakłada obowiązek 
zatwierdzenia przez rade gminy nowych taryfy. Inne miasta i gminy zatwierdzają. Zakłady 
wodociągowe mają obowiązek 70 dni wcześniej przed wprowadzeniem podwyżki powinny 
przedstawić radzie wniosek wraz z uzasadnieniem. Aby nie wdawać się w dyskusję, proszę o 
odpowiedź na piśmie z interpretacją prawnika.  
p.J.Socha-Poinformował, że przedstawieniu sprawy radcy prawnemu dostanie pan odpowiedz 
na piśmie. 
Odpowiedź dla p.A.Jarosza- Odnośnie ronda p. Kowalik podjedzie i zobaczy, co się da 
zrobić. 
p.A.Jarosza- Poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami i udostępnia po 1m. Chciał się 
dowiedzieć czy był przedstawiciel MPK i czy jest możliwość nawrócenia tam autobusem 
przegubowym? 
p.Z.Kowalik- Tak był, ale na ten temat nie rozmawialiśmy. 
Odpowiedź dla p.R.Kołodziejczyka- Odnośnie ograniczenia prędkości chcemy zrobić progi by 
samochody wymijały je i wytracały prędkość. Co do toalet to ogólny problem nie tylko nasz 
ale też Częstochowy i każdej innej miejscowości. Może będą wnioski do budżetu i 
wybudujemy toalety. Jeśli chodzi o Pająk to toalety są w środku i można z nich skorzystać. 
Ma być wynajęty ogródek i ta osoba, co będzie wynajmowała musi zapewnić toaletę, problem 
nam się rozwiązuje. 
Odpowiedź dla p.E.Kościelniak-mamy dużo inwestycji z PROWU musimy się zastanowić, co 
jest dla nas najważniejsze, każdy by chciał żeby coś zrobić, zmniejszyły nam się dochody, 
oświata kosztuje nas dużo pieniędzy itd. 
p.Z.Kowalik- Poinformował, że nawiozą żużlu na ul Skośną. 
 
Odpowiedź dla p.S.Górniaka- Zgłaszano już nam wycięcie gałęzi, których nie możemy 
przyciąć, bo znajdują się na prywatnym terenie. 
p.S.Górniak- może chociaż tej ziemi udało by się tam nawieź by wyrównać drogę. 
p.J.Socha- Od czerwca przychodzą do nas nowi pracownicy interwencyjni może wtedy uda 
nam się zrobić.  
Odpowiedź dla p.J.Parkitnego- Z tymi dzikami może nam się coś uda zrobić. 
Odpowiedź odnośnie przejścia dla pieszych- p. K.Zygier – Pisaliśmy pismo do Zarządu Dróg 
odnośnie chodnika i przejść dla pieszych, dostaliśmy odpowiedz, że cała inwestycja z 
projektem z budową będzie kosztowała 800 tys. zł 
p.R.Kołodziejczyk- A co by nam zrobili jak byśmy sami namalowali takie pasy? 
p.A.Misiak- Nie mogłabym za to zapłacić. 
p.J.Walentek – Żeby tylko te pasy zrobić na ul. Śląskiej to by było dobrze. Mamy poparcie 
Komendanta Policji z Blachowni. 
p.K.Zygier- Zrobienie przejścia dla pieszych wiąże się z obniżeniem chodnika. 
p.R.Kołodziejczyk- Poinformował, że koło posesji p.Bystrzyckiego jest obniżenie 
p.K.Zygier- Napiszemy takie pismo o namalowanie samych pasów 
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Odpowiedź dla p.Z.Skwary- Odnośnie wjazdu do sklepu trzeba to będzie zobaczyć, z dziurami 
zobaczymy, co da się zrobić. Odnośnie wyrównania pobocza 
p.O.Szczepańska- Pasowałoby wyrównać tez ul. Klonową 
p.J.Socha- Od lat jest to zaplanowane. 
Odpowiedź dla p.R.Skoczylasa- W budżecie na ten rok jest ujęte 100 tys. zł na ul. Strażacką, 
za te pieniądze chcemy utwardzić drogę od cmentarza dalej, częściowo jest tam już 
utwardzone. 
p.Z.Kowalik- Planowane jest połączenie z ul.Zieloną, utwardzenie polegające na tym, aby 
samochód mógł tamtędy przejechać. 
p.R.Skoczylas- Tam miały być zrobione drogi, jak deszcz pada to wypłukuje ziemię, ja tam 
kilka razy nawoziłem żużel. 
p.J.Socha- Poinformował, ze nie dostaliśmy wszystkich środków. 
p.A.Misiak- Mamy plany, że sprzedamy działki i uzyskamy ponad milion złotych, nie 
sprzedaliśmy działek i nie mamy pieniędzy a zaplanowane mieliśmy. 
p.A.Świtek- Ta droga jest potrzebna, sprzedaliśmy działki, powinniśmy zapewnić ludziom 
dojazd do nich. Ta odpowiedź nie jest adekwatna. 
p.A.Misiak- Ja nie ma pieniędzy, ta odpowiedz jest jak najbardziej adekwatna lewa musi 
równać się prawej jak nie ma dochodów to nie ma wydatków.. 
p.A.Świtek- Sprzedając działki kupujący mieli zapewnione, że będzie tam droga. 
p.R.Skoczylas-Aleksandria ma znowu tylko 400 tys. zł zaplanowane a to jest 1/5 powierzchni 
całej gminy. To jest zbyt dużo? Zawsze musimy czekać do grudnia by dostać pieniądze i tak, 
co roku. 
p.J.Socha- Poinformował, że mamy prawie połowę roku i nie rozpoczęliśmy żadnej 
inwestycji. Teraz będziemy musieli się zastanowić, jakie inwestycje można rozpocząć. 
Prawdopodobnie nie wszystkie inwestycje uda nam się zrealizować. Nie robimy od razu, 
szukamy tam gdzie da nam się najlepiej.Mamy firmę na Pałyszu chcą, aby zrobić tam drogę, 
by mogli firmę wybudować. Kierujemy się zasadą, co jest dla nas ważniejsze. Prosimy o 
wyrozumienie i zastanowienie się, co jest dla nas ważniejsze. 
p.W.Jędryka- Odnośnie ronda, jak będzie ktoś z MPK niech napisze czy nawróci tam autobus 
przegłubowy i podpisze się pod tym. 
p.Z.Kuśmierska- Odnośnie ul. Zielonej czy to jest własność gminy czy to należy do Lasów 
Państwowych Herby? 
p.J.Socha- Częściowo ul. Zielona należy do Nadleśnictwa Herby, a częściowo do nas. 
Odpowiedź dla Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Przedszkola w Konopiskach-
odpowiedzi udzieli p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- W poniedziałek była komisja, na której była 
p.Anna Sarnat, poinformowała nas, że odchodzi na emeryturę i nie wyraziła chęci dalszej 
pracy. 
p.M.Gorzelak- Jak przedszkola będą czynne do godziny 13 to rodzice nie będą zaprowadzać 
dzieci. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-Zwrócimy na to uwagę, pracujemy cały czas nad tym. 
p.Brygida Łukasik- Poinformowała, że został złożony wniosek o pozostawienie p.Anny 
Sarnat, na stanowisku dyrektora przedszkola. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-Emerytura to przywilej, nie możemy nikogo na siłę trzymać. 
Mieszkanka- Jak p.Anna zmieni zdanie i będzie chciała zostać to jest taka możliwość? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-Porozmawiamy z panią . Nie pojawiła się sugestia ze strony pani 
dyrektor, ze myśli o pozostaniu, mówiła, że odchodzi na emeryturę. 
Mieszkanka- Czy zostanie zrozpaczony ten wniosek? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- Tak. 
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p.A.Jarosz- Poprosił w imieniu mieszkańców Wąsosza o kolejny monit. Termin 15 maja już 
minął. Co mam przekazać mieszkańcom? Nie da się tam przejechać i nie wiem, co mam im 
odpowiedzieć. 
Odpowiedź dla p.E.Kościelniak- Co do remizy musimy o tym pomyśleć, to jest chyba 
przedostania nie wyremontowana remiza. 
p.M.Poleszczuk- Czy remiza jest własnością gminy? 
p.J.Socha- Część bojowa jest własnością gminy. 
Odpowiedź dla p.A.Jarosza- udzieliła p.K.Zygier- Rozmawialiśmy, był wyznaczony kolejny 
termin pod koniec maja, który właśnie minął. Wystąpimy z kolejnym pismem do Generalnej 
Dyrekcji o ustalenie kolejnego terminu, nic nie możemy więcej zrobić. Jestem świadkiem, że 
kierownik bardzo często do nich wydzwania. 
p.Marek Parandyk- odnośnie pobocza na ul. Klonowej miało to być wyrównane, i na tym się 
skończyło. 
p.Z.Kowalik- Pobocze było tam wyrównywane. Frezem tam nie można zrobić, z uwagi, że 
będziemy tam wchodzić z kanalizacją. 
p.O.Szczepańska- Poinformowała, ze firma zaczęła tam wyrównywać pobocze, ale nie 
skończyła, bo zepsuła się maszyna i przerwali prace 
p.K.Zygier- Będziemy dzwonić do tej firmy by zakończyli wyrównywanie tego pobocza. 
Odpowiedź dla p.S.Górniaka- dot. czy jest możliwość odpracowania zaległości czynszowych- 
udzieliła p.A.Misiak- Rozważamy taka możliwość, ale nie jest to takie łatwe. Podatnik 
wykonuje prace, ale nie pobiera wynagrodzenia, na rzecz zaległości. Chcąc przyjąć takiego 
pracownika musi on być przeszkolony pod kontem BHP, dostać ubranie robocze, być 
ubezpieczonym. Pytałam pani prawnik czy skórka jest warta za wyprawkę? A jak cos się 
komuś stanie to, co wtedy? Lokatorzy nie wystawią rachunku, a umowa zlecenie przestaje się 
opłacać. Myślimy nad tym jak to zrobić. 
 
Ad. 25. Sprawy różne.  
p.A.Świtek- Skierowała pytanie do p. Wójta, bo nie ma dyrektora GCKIR czy będzie 
ogłoszony jakiś konkurs czy na zasadzie powołania?  
p.J.Socha- Poinformował, że Adrian Staroniek wygrał konkurs w Częstochowie. Będziemy 
powoływać nowego dyrektora z pracowników zatrudnionych w GCKIR. 
p.Z.Kuśmierska- Rozwiązaliśmy GAO, w jakiej formie będzie dalej to prowadzone? 
p.J.Socha- Będzie referat oświaty lub stanowisko. Księgowe będą przypisane do szkół- 
zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, do których musimy się dostosować. 
p.S.Górniak- Na komisji pytałem GCKIR co do wykorzystania obiektów nie dostałem 
odpowiedzi proszę o odpowiedz teraz lub na piśmie. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-Jeśli chodzi o regulamin hali, nie zawiera odpłatnego wynajmu 
hali, nie możemy pobierać opłat, ponieważ jesteśmy w trakcie rozliczania projektu z RPO, 
dopiero po zakończeniu możemy się zastanowić nad kwotami w jakich możemy pobierać 
opłaty. Ustalić lukę finansowa. Na jednej z komisji omawiałam tą sprawę. Na chwile obecna 
nie możemy pobierać opłat, bo hala jest finansowana ze środków unijnych. Dostaliśmy 2 
miliony złotych, co nam się bardzo opłaca. 
p.S.Górniak- mi chodziło o wszystko. Brak jest planu wykorzystania wszystkich obiektów, 
łącznie z nowo wybudowaną halą i pozostałymi pomieszczeniami. Również z nie  
działającymi świetlicami wiejskimi. 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-Jak jest to w protokole zapisane, to przeczytam i odpowiem Panu. 
p.M.Gorzelak- Co ze świetlica w Korzonku ? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- Żadna inwestycja nie jest rozpoczęta. 
p.B.Ankowska-Lis- Odczytała pismo skierowane do Rady Gminy dotyczące pomocy dla 
repatriantów Nr SOVII.6112.7.2012 z dnia 28.05.2012 r (w załączniku). Poprosiła radnych o 
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przedstawienie swojego stanowiska. Poinformowała, że żadna z okolicznych gmin nie 
zaprosiła jeszcze repatriantów. Chcąc zaprosić taką rodzinę gmina musi zapewnić im 
mieszkanie i pracę. Państwo zapewnia wsparcie finansowe i szkolenia.  
Należałoby określić czy zapraszamy wskazaną rodzinę określając imię i nazwisko czy bez 
wskazania, ponieważ od tego uzależniona jest wysokość pomocy finansowej od państwa dla 
gminy zapraszającej. 
p.A.Świtek- Mam nadzieję, że mówię w imieniu swoim i innych radnych, że zgodzą się z moją 
wypowiedzią. Nie jest nas stać na zaproszenie. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za brakiem możliwości zaproszenia takiej rodziny do 
Gminy Konopiska. 
p.Z.Skwara- Poinformował, że na Orliku jest toaleta dla niepełnosprawnych, jest tam szyba, 
ale jest przeźroczysta i wszystko widać, poprosił o zrobienie coś z tym. 
p.Agnieszka Jastrząbek – wystąpiła z petycją w imieniu rodziców o nie zwalnianie p. 
Magdaleny Filipek, która złożyła na ręce Wójta. 
p.Jolanta Ptalińska- Pogratulowała Wójtowi otrzymania nagrody „ Przyjaciel 6 latka”, 
zapytała gdzie jest ten dialog, gdzie są świetlice?, Czemu przedszkola mają być 5 godzinne? 
Mieszkanka- Jak można nazywać się przyjacielem 6 latka jak zabiera mu się świetlice, co 
mamy z tymi dziećmi zrobić po lekcjach? 
Mieszkanka- Czy wpłynęły wszystkie projekty organizacyjne na rok szkolny 2012/2013? Czy 
arkusz organizacyjny na rok szkolny 2012/2013 dla szkoły w Kopali został zatwierdzony? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- Mamy zatwierdzony tylko projekt organizacyjny przedszkola w 
Konopiskach. 
Mieszkanka- Czemu w Konopiskach jest zatwierdzony projekt a w Kopalni nie? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak- Nie ma dialogu między rodzicami a dyrektor szkoły w Kopalni. W 
Konopiskach jest zatwierdzony projekt, bo jest gotowy, a w Kopalni nie. 
Mieszkanka- Czy pani dyrektor zgłosiła 5 godzinne przedszkole w Kopalni? 
p.J.Socha- Widzę, że macie problem z panią dyrektor z Kopalni. W Kopalni i Aleksandrii 
mają być 9 godzinne przedszkola. 
Mieszkanka- My jako rodzice nie wiedzieliśmy, że będą 9 godzinne przedszkola. 
p.J.Socha- Szkoda, że pani dyrektor nie ustaliła tego z wami. 
Mieszkanka - Czemu szkoła w Konopiskach ma świetlicę, a inne szkoły nie? Proszę o 
wskazanie, jakie dzieci są tam dowożone? 
p.J.Socha- Dzieci do Gimnazjum są dowożone. 
p.S.Górniak- 9 godzinne przedszkole to jest tak samo jak było przed projektem? 
p.M.Jarosz- Wawrzyńczak-Nie, zostało o 1 godzinę wydłużone, przed projektem było 8 
godzinne. Za ta 1 godzinę będziemy dopłacać z budżetu gminy. 
p.S.Górniak-Licząc 1 godzina wydłużona w przedszkolach w całej gminie to jest koszt około 
180 tysięcy złotych. 
p.E.Kościelniak- Co do przedszkola, są to ustalenie Pana Wójta i Zastępcy Wójta, podjęli taką 
decyzję chwała im za to. Zastanawiam się nad atakiem odnośnie świetlic. Przedstawiali nam 
dyrektorzy, że sobie poradzą z świetlicami w ramach 40 godzin pracy i godzin karcianych. 
Mieszkanka- Czy państwo wiedzą, o czym mówią? Świetlica nie utrzyma się tylko z tych 
godzin. 
p.S.Górniak- z art. 42 KN do podstawowych zadań nauczyciela należy opieka nad dziećmi , 
godziny wychowawcze. 
Mieszkanka- To jest niezgodne z prawem, byłam w związkach zawodowych. 
p.E.Kościelniak- Pani dyrektor dała propozycję, że w ramach tych godzin będzie działała 
świetlica. 
Mieszkaniec- Ojciec Magdy – Wójt mści się na mojej córce 
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Mieszkanka- Pani dyrektor poradzi sobie sama ze świetlica w ramach godzin karcianych. 
Czemu zwalniacie p.Magdę? a z dniem 1 czerwca pani dyrektor będzie prowadzić ½  etatu 
p.Magdy? Nie rozumiem tego. 
p.Z.Lubańska- Jeśli chodzi o przedszkola, to jest za wydłużeniem godzin przedszkola. Do 
gminy sprowadza się dużo rodzin z dziećmi, jak dadzą dziecko tu do przedszkola to i tu 
pójdzie do szkoły. 
Mieszkanka- A co ze świetlicami, jak nie będzie świetlic to rodzice będą wodzić dzieci do 
szkół gdzie są świetlice. 
Mieszkanka- Co dzieci zrobią jak skończą lekcje o 11;45? Co ma zrobić taki 6 latek? 
p.M.Poleszczuk- Jak w Aleksandrii było by 5 godzinne przedszkole to woził bym moją córkę 
do Herb i tam poszła by do szkoły bo tam miała by znajomych, przyjaciół. 
p.J.Socha- Będzie pani dyrektor, spotkamy się porozmawiamy, na pewno dziecko będzie 
bezpieczne. 
Mieszkanka- W jaki sposób? 
p.J.Socha- Proszę się o to nie martwić, dyrektor placówki o to zadba, to samo mieliśmy z 
przedszkolami. 
p.M.Poleszczuk- Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych nie leży w kompetencji Rady tylko 
Wójta. 
Przewodniczący poprosił rodziców o zadanie pytań do Wójta i Zastępcy na piśmie, bo musieli 
wyjść. 
 
Ad. 26. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XX sesji. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
    Anna Podsiadlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


