
 
Protokół nr 7/2012 
z XXIII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 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 zaproszonych przedstawicieli z Miejskiego 
Zarządu Dróg w Częstochowie. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Gminy 
Protokół z  XXII sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXII 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 – Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków Pana Józefa 
Bystrzyckiego i Pani Edyty Kędzia o nabycie gruntu stanowiącego własność Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-
2024. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria II – ul. Sosnowa”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Jamki”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Jamki-Las”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.  
15. Odpowiedzi na interpelacje. 
16. Sprawy różne.  
17. Zakończenie obrad. 
 
P. B. Ankowska – Lis – Sekretarz Gminy – poprosiła o wycofanie z porządku obrad pkt. 14 w sprawie 
Studium ponieważ nie dotarły odpowiednie opinie i uzgodnienia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXII 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 – Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków Pana Józefa 
Bystrzyckiego i Pani Edyty Kędzia o nabycie gruntu stanowiącego własność Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-
2024. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria II – ul. Sosnowa”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Jamki”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Jamki-Las”. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Sprawy różne.  
16. 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. M. Poleszczuk - poprosił p. Sekretarz o przedstawienie pisma w MZD w sprawie 
porozumienia dotyczącego kursowania autobusu linii „30” 
p. B. Ankowska – Lis – odczytała treść pisma 
p. W. Jędryka – na jakiej podstawie została wyliczona kwota dofinansowania zawarta w 
porozumieniu, my jako gmina wykonujemy remonty, wykonane zostało nowe rondo z 
zatoczką autobusową i nową wiatą przystankową 
p. A. Jarosz – poinformował, że w tym roku zakupiono jedną wiatę przestankową, ale w 
przyszłym roku z funduszu sołeckiego zaplanowano zakup trzech wiat 
p. A. Janik – zapytał, czy była wykonywana analiza faktycznych kosztów przejazdu autobusu, 
jakie są dochody ze sprzedaży biletów na tym odcinku 
p. A. Gasiak – czy mamy rozumieć, że autobus będzie wjeżdżał na rondo, ale nie będzie się 
zatrzymywał na tym odcinku i nie będzie zabierał pasażerów 
p. S. Górniak – czy były wykonywane analizy dochodów ze sprzedaż biletów 
p. Paweł Wikliński – kwota zawarta w piśmie ulegnie zmniejszeniu o dochody z biletów. 
Zgodnie z nową ustawą Gmina Częstochowa nie może wjeżdżać na teren innej Gminy bez 
stosownego porozumienia lub umowy. Na chwilę obecną nie mamy informacji o dochodach 
ze sprzedanych biletów. Naprawa infrastruktury drogowej należy do zadań własnych gminy. 
Jeśli gmina nie podpisze stosownego porozumienia będziemy zmuszeni wybudować własną 
pętlę autobusową albo będziemy jeździć nie zabierając pasażerów. 



p. S. Górniak – w kwocie zawartej w piśmie nie są ujęte dochody z biletów, czyli faktycznie 
nie wiemy jaką kwotę przyjąć w porozumieniu, nie znamy faktycznych kosztów 
p. P. Wikliński – zlecimy oszacowanie MPK, w ciągu miesiąca będziemy wiedzieć 
p. Z. Kuśmierska – skoro nie mamy analizy proponuję na razie nie podpisywać porozumienia 
p. J. Socha – gmina do tej pory nie dopłacała do kursowania MPK, wiem że musimy podpisać 
porozumienie ale proponuję jakąś symboliczną kwotę 
 
p. Z. Lubańska – poprosiła o interwencję w sprawie kursowania PKS-u z Łyśca, który z Hutek 
odjeżdża o 4.45 aby był pięć minut wcześniej, ponieważ pasażerowie nie zdążą się przesiadać 
w Częstochowie na inne linie, w niedziele ten autobus w ogóle nie jeździ, druga sprawa to 
droga Hutki – Rększowice jest w złym stanie 
p. B. Ankowska – Lis – będziemy rozmawiać z PKS 
p. Z. Kowalik – firma wykonująca kanalizację będzie się wracała i wtedy naprawi 
nawierzchnię 
p. Z. Lubańska – przy drodze do Gazpalu są dwa drzewa które trzeba wyciąć ponieważ 
zniszczą linię energetyczną 
- przy drodze do p. Kidonia mieszkańcy sami zasypują dziury 
p. Z.Kowalik – drzewa sprawdzimy, droga jest wewnętrzna prywatna  
p. S. Górniak – co dalej z drugą linią zabudowy w Rększowicach, jak przekonać 
mieszkańców do podpisania oświadczeń, a może załatwić to specustawą 
p. R. Kołodziejczyk – czy została podjęta już decyzja o zwiększeniu nakładu PASMA 
p. J. Parkitny – poinformował, że dzikie świnie ryją i niszczą asfalt na drodze 
p. Z. Kowalik – zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg 
p. J. Parkitny – kiedy wejdzie w życie ustawa śmieciowa, mieszkańcy muszą wypowiedzieć 
umowy na kosze 
p. K. Zygier – od 1 lipca 2013r. 
p. J. Socha – chcemy do mieszkańców wystosować ankietę dotyczącą gospodarki odpadami, 
jak często wywozić śmieci, kiedy terminy płatności, w jaki sposób naliczać, dostaną ją sołtysi 
aby rozdali mieszkańcom 
p. J. Parkitny – zwrócił się do radnych, aby zabezpieczyć w budżecie dla sołtysów fundusze 
na pielgrzymkę do Lichenia lub Targi Rolnicze w Poznaniu 
p. A. Misiak – poinformowała, że nie ma takiej możliwości aby finansować takie wyjazdy 
p. J. Walentek – ul. Sportowa naprzeciwko LOT-u zniszczony asfalt i pobocze  
p. Z. Kowalik – wystąpimy do Zarządu Dróg 
p. A. Frania – czy został wykonany projekt oświetlenia w kierunku P. Miedzińskiego  
p. Z. Kowalik – zostały wykonane trzy projekty, w Aleksandrii ul. Strażacka i Gwiezdna i w 
Kowalach 
p. A. Frania – co z wymianą słupów oświetleniowych w Kowalach, jeden jest pochylony a 
trzy są jeszcze drewniane 
p. Z. Kowalik – byli już w tej sprawie z Zakładu Energetycznego, oglądali 
p. A. Frania – drzewa od Kowali do Jamek są wyższe od linii energetycznej, proszę o 
zgłoszenie do ZE 
- drzewa na drodze Jamki – Korzonek zasłaniają widoczność – proszę o wycięcie 
- przystanek w Kowalach – są dziury, proszę o nawiezienie szlaki i wyrównanie 
- droga w kierunku p. Miedzińskiego, obok skrzynek pocztowych jest wykruszona , proszę o 
naprawę 
p. Z. Kowalik – w miarę możliwości zostanie wykonane 
p. Z. Skwara – od ul. Przejazdowej w kierunku ul. Gościnnej z Kost – Betu zniszczony jest 
asfalt 
- koło p. Szczurka pobocza są bardzo wysokie, proszę o zniwelowanie 



p. E. Kościelniak – prosiłam o podcięcie gałęzi, miało być do 15 października 
p. Z. Kowalik – wycięcie ustalono już z p. Całus 
p. J. Fornalik – od strony Pająka do Jamek jest zwężenie jezdni na zakręcie, prosiłbym o 
wykonanie garbu zwalniającego 
p. Z. Kowalik – zobaczymy po wykonaniu kanalizacji 
p. H. Ernt – droga wojewódzka, po wykonaniu kanalizacji rowy zostały zrobione za blisko 
jezdni, pobocza są za wąskie 
p. Z. Kuśmierska – droga wojewódzka Wygoda – Wąsosz – proszę o udrożnienie kratek 
p. A. Janik – proszę o wyczyszczenie kratek na przystanku w Wygodzie 
p. Z. Kowalik – zgłosimy do Zarządu dróg 
 
  
Ad. 7. Podjęcie uchwały – Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków Pana Józefa 
Bystrzyckiego i Pani Edyty Kędzia o nabycie gruntu stanowiącego własność Gminy. 
  
p. A. Ankowska – omówiła sprawę wykupu przez p. Bystrzyckiego i p. Kędzia 
p. Z. Kuśmierska – Komisja Rewizyjna proponuje negatywnie zaopiniować 
p. S. Górniak – Komisja Finansów również negatywnie zaopiniowała wniosek 
p. J. Walentek – czy nie wpłynęło w ostatnim czasie pismo w tej sprawie również od p. 
Mercik 
p. A. Ankowska – na chwilę obecną nie 
p. J. Bystrzycki – jeśli Rada negatywnie zaopiniuje mój wniosek, to może gmina wykupi ode 
mnie budynek a ja będę dzierżawił od gminy. W tej chwili płacę bardzo wysoki czynsz 
dzierżawny i nie stać mnie na wykonywanie remontów budynku, ja prowadzę działalność dla 
mieszkańców i mama niewielkie z niej dochody 
p. A. Ankowska – na „Tuszynku” i w centrum są wyższe czynsze 
p. M. Poleszczuk – poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
- za pozytywną opinią głosowało 3 
- za negatywną głosowało 7 radnych 
- 4 radnych wstrzymało się od głosu 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 174/XXIII/2012 - Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków Pana 
Józefa Bystrzyckiego i Pani Edyty Kędzia o nabycie gruntu stanowiącego własność 
Gminy   podjęta 12 głosami za przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Konopiska na okr ęgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 
p. B. Ankowska – Lis – poprosiła o dopisanie do projektu uchwały ul. Modrzewiowej w 
Aleksandrii 
Radni wyrazili zgodę. 
 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 175/XXIII/2012 w sprawie podziału gminy Konopiska na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
podjęta jednogłośnie. 
 
 



Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
 
p. A. Misiak – omówiła zmiany  
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 176/XXIII/2012 w sprawie  zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.,     
podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2024. 
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały 
   
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 177/XXIII/2012 w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2012-2024, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  „Aleksandria II – ul. Sosnowa”. 
  
p. M. Poleszczuk – poinformował, że projekt uchwały został omówiony na komisjach 
 
p.R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 178/XXIII/2012 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria II – ul. Sosnowa”, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jamki”. 
 
p.A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 179/XXIII/2012 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jamki”, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jamki-Las”. 
 
p.R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 180/XXIII/2012 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jamki-Las”, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 14.  Odpowiedzi na interpelacje. 
p. J. Socha – poinformował, że większość odpowiedzi została już udzielona 
Odpowiedź dla p. R. Kołodziejczyka- udzieliła p. M. Jarosz – Wawrzyńczak – p. dyrektor I. 
Lisek w tej chwili ma 3 oferty z drukarni, zostanie zwiększony druk w najbliższym czasie 
Odpowiedź dla p. S.Górniaka- udzieliła p. A.Ankowska-  my nie możemy nikogo zmusić aby 
złożył oświadczenie, że wyraża zgodę na drogę, nie mamy również środków finansowych aby 
wykupić od mieszkańców grunt pod drogę, to są bardzo duże nakłady finansowe. 
 
  
 



Ad. 15. Sprawy różne.  
p. M. Jarosz – Wawrzyńczak – zaprosiła radnych i sołtysów na obchody święta 
Niepodległości, które odbędą się w Kościele Parafialnym w Konopiskach 11.11. o godz. 
10.00 
p. J. Socha – poinformował, że odebrał w Warszawie wyróżnienia Budowniczy Roku oraz 
Sportowy Obiekt Roku za Halę Sportową w Konopiskach 
p. O. Szczepańska – zaprosiła na występ Barbórek na godz. 20.30 w dniu dzisiejszym do 
Galerii Jurajskiej oraz podziękowała za wykonanie łazienek w ZSP w Kopalni 
p. M. Poleszczuk – poprosił o ustalanie komisji rady po 15 listopada oraz poinformował, że 
sesja będzie pod koniec listopada 
p. A. Janik – podziękował za drogę na Kijasie 
p. W. Jędryka – podziękował za drogę na Wąsoszu 
 
 
Ad. 16. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII sesji. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 
 
 
 
 
 
 


