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Protokół nr 9/2012 
z XXV Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2012 r. godzina 10.00 

 
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, wszyscy radni obecni. 
Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, mieszkańców, gości oraz Radnych Powiatowych. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 
 
p.Marcin Poleszczuk-czy są uwagi do protokołów z XXIII i XXIV sesji? 
Rada Gminy protokół z  XXIII i XXIV sesji przyj ęła jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
 
p. Marcin Poleszczuk- proponuję następujący porządek obrad, w interpelacjach udzielę głosu 
Państwu Podsiadlik, na ich prośbę: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV 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 zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.                           
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 

gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 

gminy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz 

Gminy Konopiska od Agencji Własności Rolnej nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2012-2024. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska”.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2013. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 
 
23. Odpowiedzi na interpelacje. 
24. Sprawy różne.  
25. Zakończenie obrad. 

 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę o głosowanie nad 
porządkiem obrad. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 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.Marcin Poleszczuk- oddaję głos Państwu Podsiadlik. 
 
p.Katarzyna Podsiadlik- reprezentujemy z mężem Przedszkole Oxford for Kids -zapraszamy, 
Pana  Wójta Gminy, Z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, wszystkich Radnych na spotkanie 
świąteczne w naszym przedszkolu 18 grudnia godzina 17.00 , przy okazji zobaczą Państwo 
jak działa nasza placówka. Na ręce Pana Przewodniczącego składam zaproszenia dla 
wszystkich Radnych. Dziękujemy za oddanie nam głosu. 
 
p.Marcin Poleszczuk-przechodzimy do interpelacji: 
po kolei 
 
p.Wiesław Jędryka- czy coś już wiadomo o kursie linii 30 ? 
 
p.Anna Świtek-jak kształtuje się koszt utwardzenia i wyrównania drogi na ul.Strażackiej? 
 
p.Andrzej Jarosz-Sołtys- czy był już jakiś monit w sprawie wycięcia gałęzi drzew spod linii 
energetycznej, następna sprawa to mamy do naprawy dwa mosty jeden na drodze powiatowej 
należy naprawić przepust i drugi most między Wąsoszem  a Łaźcem , który był niedawno 
remontowany. chciałem jeszcze zwrócić się z prośbą , żeby karty potwierdzające odśnieżanie 
w sołectwach , podpisywane były w urzędzie , a nie przez sołtysów. 
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p.Zofia Kuśmierska-chciałam spytać o obwodnicę Konopisk , w nowym okresie 
programowania z funduszy unijnych to Zarządy Dróg Wojewódzkich będą  całkowicie 
pokrywać budowę obwodnic, dróg , czy coś już wiadomo o tych inwestycjach? Dodam , że 
mieszkanie przy drogach wojewódzkich jest bardzo uciążliwe. 
 
p. Stanisław Górniak- nawiązując do pani Kuśmierskiej też chciałem zapytać o drogę 
wojewódzką nr.908 chodzi mi o to czy będzie to droga dojazdowa do węzła pod Dźbowem, 
czy będzie sfinansowana z dotacji unijnych? 
 
p.Roman Skoczylas- ja chciałem spytać o oświetlenie na ulicy Przejazdowej,  chciałbym żeby 
tam wycięto gałęzie spod lamp ulicznych oraz założono lampę przy przystanku 
autobusowym. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- ja chciałem podziękować za zwiększenie nakładu PASM . Co  z 
zakazem parkowania samochodów ciężarowych –„Tirów” na osiedlach „Pająk” i „Górka”? 
 
p.Jan Parkitny- Sołtys- w naszym sołectwie są mieszkańcy , którzy mają umorzone , podatki 
lub starają się o ich umorzenie , czy te osoby nie mogłyby odpracowywać tych umorzeń 
zamieniając im zobowiązanie na roboboczo –godzinę pracy? 
 
p.Zenon Skwara-Sołtys-ja chciałem spytać o wyrównanie drogi między szkołą, a drogą 
nauczyciela w Aleksandrii? 
 
p.Izabela Kowalik-Sołtys- ja chciałam dowiedzieć się coś więcej o realizacji  „Ustawy 
śmieciowej” w naszej gminie. 
 
p.Barbara Herba-ja chciałam spytać o odśnieżanie , ponieważ zbliża się sezon , czy istnieje 
możliwość , żeby do odśnieżania włączyć jednostki OSP tak jak jest to w gminie Mykanów, 
gdzie wozy strażackie mają doczepione pługi i odśnieżają drogi oraz  żeby zwrócono bardziej 
uwagę na firmę z którą gmina podpisała umowę na odśnieżenie , aby wyjeżdżała w czasie 
śnieżyc codziennie , a nawet kilka razy dziennie i żeby to było kontrolowane.  
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy, w uchwale jest mała 
zmiana, poprzez dodanie jednego słowa, proszę przedstawiciela ZOZ-u o omówienie zmiany, 
 
p.Agata Świącik- zmiana dotyczy pomyłki pisarskiej, nie  dopisano słowa “lekarza” w § 1ust. 
2 pkt. 3 ma brzmieć: “poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci”. 
 
p.Marcin Poleszczuk – czy są jakieś uwagi do uchwały? Przewodniczący poprosił o 
odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan Robert Kołodziejczyk. 
 
 
Uchwała Nr 183/XXV/2012 -w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 
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p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
 
p. Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Antoni Frania 
 
Uchwała Nr 184/XXV/2012 – w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
 
p. Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały. 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Robert Kołodziejczyk 
 
Uchwała Nr 185/XXV/2012 – w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
 
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz 
Gminy Konopiska od Agencji Własności Rolnej nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Antoni Frania 
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Uchwała Nr 186/XXV/2012 – w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na 
rzecz Gminy Konopiska od Agencji Własności Rolnej nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa. 
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały. 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
p.Wiesław Jędryka –proszę o przerwę 
 
p.Marcin Poleszczuk – ogłaszam 15 minut przerwy 
 
po przewie  
 
p.Marcin Poleszczuk- wznawiam obrady 
 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Pan Robert Kołodziejczyk –błędnie odczytał  przedmiot uchwały (pomylona kolejność). 
Uchwałę prawidłowo odczytał Pan Antoni Frania. 
 
Uchwała Nr 187/XXV/2012 – w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. 
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały. 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
p.Robert Kołodziejczyk-przeprosił za pomyłkę. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy, poproszę o pomoc 
panią Skarbnik , bo są tutaj pewne zmiany. 
 
p.Skarbnik – omówiła szczegółowo zmiany, które wyniknęły z wniosku Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół –Prometeus- dotyczącego udzielenia 
pożyczki (w załączeniu) i poprosiła Radę o wyrażenie zgody na zmianę. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do uchwały ? Przewodniczący poprosił o 
odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan Robert Kołodziejczyk 
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Uchwała Nr 188/XXV/2012 – w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały. 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2012-2024. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Antoni Frania. 
 
Uchwała Nr 189/XXV/2012 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2012-2024. 
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
Ad.14.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska”. 
 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy, jest zmiana w treści 
uchwały. 
p.Skarbnik- słowo “Budowa” zamienione na “Modernizacja”. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do uchwały. Przewodniczący poprosił o odczytanie 
uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Robert Kołodziejczyk 
 
Uchwała Nr 190/XXV/2012 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. „Modernizacj oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska”. 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała 
- za pozytywną opinią głosowało 14 radnych 
- wstrzymał się od głosu 1 radny 
uchwała podjęta większością głosów 
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Ad.15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska”. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Antoni Frania  
 
Uchwała Nr 191/XXV/2012 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”. 
 
p.Skarbnik – Anna Misiak- w treści jest zmiana wykreślono odczytany przed chwilą paragraf 
2 , prawidłowo paragraf  3 wejdzie teraz na miejsce odczytanego paragrafu 2, uchwała ze 
zmianą przekazana Radnym. 
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– czy są jakieś uwagi do zmiany?Przewodniczący poprosił o przegłosowanie propozycji treści 
uchwały. 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy, będziemy kolejno 
głosować nad stawkami podatków. 
 
p.Skarbnik – dodatkowo na komisjach ustalono brzmienie § 2 , pani Skarbnik odczytała treść 
§ 2. 
Przejdę teraz kolejno do odczytania stawek podatku na 2013 rok, wg załącznika nr 1 : 
Propozycje stawek od nieruchomości na 2013 rok: 
Od gruntów: 
1.Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Komisje zaproponowały następujące 
stawki: 
Komisja samorządu 0,77 zł, komisja oświaty 0,75 zł, komisja finansów 0,73 zł , komisja 
rewizyjna 0,75 zł. 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 0,73 – 3 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 0,75 – 10 radnych głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 0,77 – 2 radnych głosowało za tą stawką 
 
p.Marcin Poleszczuk- przyjmujemy stawkę 0,75 większością głosów. 
 
p.Skarbnik- 2 Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych wszystkie komisje zaproponowały stawkę 4,51 zł. 
 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 



8 
 

Kto jest za stawką 4,51 – 15 radnych głosowało za tą stawką. 
p.Marcin Poleszczuk- przyjmujemy stawkę 4,51 –jednogłośnie. 
 
p.Skarbnik- 3 Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego trzy komisje 
zaproponowały stawkę 0,30 zł , jedna 0,26 zł. 
 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 0,26 – 3 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 0,30 – 12 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk- przyjmujemy stawkę 0,30 większością głosów. 
 
p.Skarbnik – Od budynków lub ich części: 
- 4 Od budynków mieszkalnych  wszystkie komisje zaproponowały stawkę 0,73 zł. 
 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 0,73 – 15 radnych głosowało za tą stawką- stawkę  przyjęto jednogłośnie. 
 
p.Skarbnik- 5  Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
trzy komisje zaproponowały stawkę 19,03 zł , jedna 19,30 zł. 
 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 19,03 – 13 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 19,30 – 2 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk- przyjmujemy stawkę 19,03 większością głosów. 
 
p.Skarbnik- 6 Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, wszystkie komisje zaproponowały stawkę 
10,65 zł. 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 10,65 – 15 radnych głosowało za tą stawką- stawkę przyjęto jednogłośnie. 
 
p.Skarbnik 7 Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
wszystkie komisje zaproponowały stawkę 4,63 zł. 
 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 4,63 – 15 radnych głosowało za tą stawką- stawkę przyjęto jednogłośnie. 
 
p.Skarbnik- 8 Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego trzy 
komisje zaproponowały stawkę 5,85 zł , jedna 5,82zł. 
 
p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 5,82 – 4 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 5,85 – 11 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk – przyjmujemy stawkę 5,85 większością głosów. 
 
p.Skarbnik- 9 Od budowli wszystkie komisje zaproponowały stawkę 2%. 
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p.Marcin Poleszczuk -Przystępujemy do głosowania : 
Kto jest za stawką 2% – 15 radnych głosowało za tą stawką - stawkę przyjęto jednogłośnie. 
 
p.Skarbnik 9 a Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych ,w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), w których udział ścieków 
bytowych jest ponad 80 % trzy komisje zaproponowały stawkę 0,14% , jedna 0,22 %. 
 
p.Stanisław Górniak - trzy Komisje zaproponowały obniżenie stawki podatku dla Spółki 
Wodociągi Częstochowskie,  zależność między ceną wody , a stawką w poszczególnych 
gminach jest następująca: 
Częstochowa 2% - 4,79 
Blachownia 1 % - 5,16 
Poczesna 0, 28 % - 4,79 
Konopiska 0,21 - 4,79 
Mykanów  0,17 % - 4,79 
Rędziny 0,10 % - 4, 79 
Miedźno 0 %- - 4,48 
Mstów 2 % - 4,42 
Kłobuck 0,49 % - 4,79 
Obniżenie podatku nie ma wpływu na cenę wody. Stawka z zeszłego roku wynosiła 0,21 % i 
należy ją utrzymać. 
 
p.Zofia Lubańska – popieram pana Górniaka. 
 
p.Wójt –Jerzy Socha- jest duża różnica w majątku przekazanym do Związku do 2012 -29 mln, 
a w 2013 będzie już  58 mln. Wodociągi Częstochowskie mają algorytm wyliczania ceny z 
ilości zrzutu ścieków, a prognoza stawki do majątku wynosi 0,14 , jeżeli ta stawka wzrośnie 
w stosunku do przekazanego majątku , mieszkańcy zapłacą więcej. 
 
p.Roman Skoczylas – przy stawce 0,14 lub 0,21 ceny za wodę będą jednakowe? 
 
P.Stanisław Górniak – w gminie Rędziny 0,10% i Miedźno 0 %, a cena została obniżona o 37 
groszy za m3. 
 
P.Zofia Kuśmierska - jeżeli obniżymy stopę podatku to, to jakie będą wpływy do gminy? 
 
P.Stanisław Górniak - zwiększona będzie liczba płatników 
 
P.Skarbnik – ale jest za mało podłączeń w stosunku do majątku przekazanego. 
 
p.Marcin Poleszczuk - Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 0,14 – 9 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 0,22 - 6 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk - przyjmujemy stawkę 0,14 większością głosów 
 
p.Skarbnik – przechodzimy do załącznika nr 2 propozycje stawek dziennej opłaty targowej na 
2013 rok . Pozycja 1 :Handel ze straganu dwie komisje stawka 26 zł , jedna 28 zł ,jedna 30 zł. 
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p.Marcin Poleszczuk - Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 26 zł – 7 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 28 zł – 4 radnych głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 30 zł – 4 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk - przyjmujemy stawkę 26 zł większością głosów. 
 
p.Skarbnik - przechodzimy do punktu 2. Handel z samochodu , dwie komisje 40 zł , jedna 35 
zł, jedna 32 zł. 
p.Marcin Poleszczuk - Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 32 zł – 3 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 35 zł – 5 radnych głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 40 zł – 7 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk - przyjmujemy stawkę 40  zł większością głosów. 
 
p.Skarbnik - punk 3 .Handel z ręki , z kosza, dwie komisje 12 zł , jedna 14 zł, jedna 15 zł 
 
p.Marcin Poleszczuk - Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za stawką 12 zł – 7 radnych  głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 14 zł – 5 radnych głosowało za tą stawką 
Kto jest za stawką 15 zł – 3 radnych głosowało za tą stawką 
p.Marcin Poleszczuk- przyjmujemy stawkę 12  zł większością głosów. 
 
p.Skarbnik –proponuję przegłosować brzmienie § 2 uchwały. 
 
p.Zofia Kuśmierska –czy straże płacą za wynajmowane sale? 
 
p.Skarbnik – Nie. Pozyskane środki przeznaczają na działalność statutową. 
  
p.Zofia Kuśmierska – czy to zwolnienie z paragrafu 2 , funkcjonowało w rzeczywistości? 
 
p.Skarbnik - tak , dodatkowo od ub. roku wyłączone zostało mienie komunalne.  
 
p.Marcin Poleszczuk - Przystępujemy do głosowania nad § 2 uchwały. 
 
zmianę w paragrafie przyjęto jednogłośnie 
 
Uchwałę odczytał Pan  Robert Kołodziejczyk 
 
Uchwała Nr 192/XXV/2012 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat 
lokalnych na 2013 rok  
 
p.Marcin Poleszczuk – 
– poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
p.Marcin Poleszczuk – ogłaszam 15 minut przerwy 
 
po przewie  
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p.Marcin Poleszczuk- wznawiam obrady 
 
Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj ętej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2013  
 
 
p.Skarbnik wszystkie komisje przyjęły stawkę 56 zł za 1 dt  
 
p.Marcin Poleszczuk - uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Antoni Frania  
 
Uchwała Nr 193/XXV/2012 – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj ętej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2013  
 
 
p.Marcin Poleszczuk – Przewodniczący  poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
 
Ad.18 Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013  
 
p.Skarbnik wszystkie komisje przyjęły 4 % podwyżki , o wskaźnik inflacji. 
 
p.Marcin Poleszczuk - uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały , Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały 
 
Uchwałę odczytał Pan  Robert Kołodziejczyk 
 
Uchwała Nr 194/XXV/2012 – w sprawie podatku od środków transportowych na rok 
2013 
 
p.Marcin Poleszczuk – Przewodniczący  poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała podjęta jednogłośnie 
 
Ad.19 Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej 
 
p.Skarbnik – większość komisji zaproponowała stawkę 8% . 
 
p.Anna Świtek - ja zwracam się do Radnych o utrzymanie stawki 10 % , tak jak w zeszłym 
roku, ustalamy pewne sprawy na komisjach, ale na sesji możemy głosować inaczej, 
 
p. Andrzej Jarosz-Sołtys - czy mógłby być zapis inkaso nie większe „niż”? 
 
p.Ola Szczepańska – Sołtys-większość wpłat za podatki jest na konto bankowe, lub w kasie  
gminy. 
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p.Marcin Poleszczuk - uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? 
Przystępujemy do głosowania : 
Kto jest za inkasem 8 % 7 radnych  głosowało za  
Kto jest za inkasem 10 % 6 radnych  głosowało za  
2 –radnych wstrzymało się od głosu 
 
p.Marcin Poleszczuk - przyjmujemy stawkę 8%  zł większością głosów. 
 
p.Skarbik – dodatkowo został dodany paragraf piąty do uchwały. 
 
p.Zenon Skwara Sołtys - ja mam pytanie ile razy musimy dostarczyć upomnienie, jeżeli kogoś 
nie ma w domu? 
 
Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały 
 
Uchwałę odczytał Pan Antoni Frania 
 
Uchwała Nr 195/XXV/2012 – w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej 
 
p.Marcin Poleszczuk – Przewodniczący  poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała 
- za głosowało 8 radnych 
- przeciwko 3 radnych 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych 
- 1 radny opuścił salę przed głosowaniem 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
 
Ad.20 Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych. 
 
p.Skarbnik – większość komisji zaproponowała stawkę 8% . 
 
p.Marcin Poleszczuk - uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? 
Przystępujemy do głosowania: 
Kto jest za inkasem 8 % 7 radnych  głosowało za  
Kto jest za inkasem 10 % 6 radnych  głosowało za  
2 – radnych wstrzymało się od głosu 
 
p.Marcin Poleszczuk - przyjmujemy stawkę 8%  zł większością głosów 
 
Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały 
 
Uchwałę odczytał Pan  Robert Kołodziejczyk 
 
 
Uchwała Nr 196/XXV/2012 – w  sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych. 
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p.Marcin Poleszczuk – Przewodniczący  poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała 
- za głosowało 11 radnych 
- wstrzymało się od głosowania 4 radnych 
Uchwałę podjęto większością głosów 
 
Ad.21 Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
 
p.Stefan Zaleski - gość- uchwała omówiona na komisjach Rady. 
 
p.Marcin Poleszczuk - uchwała omówiona na komisjach Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do 
uchwały ? Proszę odczytać treść uchwały. 
 
Uchwałę odczytał Pan  Antoni Frania. 
 
Uchwała Nr 197/XXV/2012 – w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
 
p.Marcin Poleszczuk – Przewodniczący  poprosił o przegłosowanie propozycji treści uchwały 
 
uchwała przyjęta jednogłośnie 
 
Ad.22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 
 
p.Stefan Zaleski – gość - omówił zmiany w uchwale, wynikły z zmian w wydziale inwestycji 
, chodzi o teren na łuku między ul Opolską o osiedlem Górka , jest to zmiana merytoryczna 
mogą państwo przyjąć dzisiaj zmianę , albo  na następnej sesji będzie uchwała obejmująca 
całościowo zmiany w miejscowym planie. 
 
p .Robert Kołodziejczyk - wnioskuję o przesunięcie tej uchwały na następną sesję. 
 
p.Stefan Zaleski – dla terenu przy pawilonach handlowych nie ma to znaczenia 
 
p.Marcin Poleszczuk - przegłosujemy wniosek pana Robert Kołodziejczyka o przesunięcie  
uchwały na następną sesję. 
 Proszę o głosowanie: 
- za wnioskiem głosowało 10 radnych 
- wstrzymało się 5 radnych 
Wniosek przegłosowano większością głosów –nie podjęto uchwały sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
 
 
Ad. 23.  Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p. Jerzy Walentek - chciałem zabrać głos w sprawie potwierdzenia w kartach faktu 
odśnieżania. 
 



14 
 

p.Andrzej Jarosz –chcę dokładnie wyjaśnić o co mi chodziło. 
 
 p.Marcin Poleszczuk - tą sprawę będziemy omawiać w pkt. Sprawy  Różne. 
 
 
p.Wójt Jerzy Socha - odpowiedzi na interpelacje  pytanie p.Jędryki dotyczące linii 
autobusowej „30” – uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i 
Transportu, i zwrócono nam uwagę , że należy podpisać porozumienie  w sprawie organizacji 
komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy, projekt porozumienia już mamy . Podczas 
spotkania wystąpiliśmy z wnioskiem o wykaz kursów linii 30-stka wraz z liczbą pasażerów 
przypadających na dany kurs.  
 
p.Barbara Ankowska-Lis – wczoraj otrzymaliśmy pismo z MPK dotyczące ilości 
przewożonych pasażerów , ale dane są z 2009 roku , więc musimy wystąpić z kolejnym 
pismem prosząc o aktualne dane, w przesłanym wykazie widać , które kursy są bardziej 
obciążone , niestety te dane nie są aktualne. 
 
p.Andzej Janik - czy w tym wykazie ujęci są pasażerowie mający bilety miesięcznie? 
 
p.Agnieszka Gasiak - ja też występowałam z takim pismem do MPK, a w 2009 nie było 
przecież czytników elektronicznych . 
 
p.Wójt – utrzymanie 30-stki jest bardzo kosztowne , cena proponowana przez Zarząd to 6,57 
zł za 1 wozokilometr , ilość proponowanych wozokilometrów na terenie gminy wyniosłaby 
33285,6 . Myślę  , że wspólnie należy się zastanowić nad pozostawieniem najbardziej 
potrzebnych kursów. 
 
p.Wójt – pytanie dotyczące drogi na ul.Strażackiej (zadane przez p.Świtek)  
p.Zdzisław Kowalik- koszt utwardzenia drogi to 20 tys zł, droga zostanie utwardzona 
tłuczniem i uwalcowana.  Ponieważ ta droga nie jest uzbrojona , a zaczną się wkrótce prace 
związane z uzbrojeniem terenu więc  , nie będziemy tam wydawać dużo środków. 
 
p.Lubańska Zofia - a co z drogą gminną między Hutkami , a Rększowicami mieszkańcy 
pytają o znajdujący się na poboczu frez. 
 
p.Kowalik – frez jest przygotowany do naprawy drogi. 
 
p.Wójt – jeżeli chodzi o  most na drodze powiatowej to informowałem pana Radnego 
Powiatowego – Pana Badorę o tym facie, żeby nas wsparł  w Starostwie. Naprawa drugiego 
mostu- będziemy interweniować w sprawie wycięcia gałęzi spod linii energetycznej 
napiszemy w tej sprawie pismo do zakładu energetycznego. 
Jeżeli chodzi o podpisywanie kart przez pracowników Urzędu , to praktykowaliśmy 
podpisywanie kart przez Sołtysów, gdyż sołectwa jako jednostki pomocnicze mają do 
realizacji pewne zadania. 
 
P.Andzrej Jarosz-Sołtys - mnie chodzi o odpowiedzialność jaka jest zrzucana na Sołtysów , 
musimy podpisywać karty z długością odśnieżonej drogi ,często firmy odśnieżające 
przyjeżdżają z kartami po dwóch tygodniach. 
 
P.Jerzy Walentek - sołtysi potwierdzają tylko czy droga była odśnieżona. 
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P.Wiesław Jędryka – często kierowcy naciągają mówiąc , że drogi są odśnieżone. 
 
p.Ola Szczepańska-Sołtys – proszę zwrócić firmie odśnieżającej uwagę , żeby kierowcy 
przyjeżdżali z kartami na bieżąco. 
 
p.Zenon Skwara-Sołtys - ja dzwonię i pytam mieszkańców czy droga była odśnieżona. 
 
p.Zofia Kuśmierska - należy dać wykaz dróg gminnych z długością , żeby Sołtysi  mogli 
kontrolować km. 
 
p.Wójt – w nowym okresie programowania  modernizacja dróg będzie w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego. Wiem że będzie modernizowana droga wojewódzka od Tarnowskich Gór 
do Hutek,  5 grudnia  mam spotkać się z Panem Marszałkiem i będę rozmawiał na ten temat, 
to jest też odpowiedź na pytanie Pana Górniaka. 
W sprawie wycięcia gałęzi ul.Przejazdowa zwrócimy się do zakładu energetycznego z 
pismem. 
 
p.Roman Skoczylas-proszę jeszcze  o zamontowanie lampy przy przystanku na ul. 
Przejazdowej. 
 
p.Wójt – parkowanie na osiedlu , rozmawialiśmy  w tej sprawie z panem Senatorem 
Szewińskim, wiemy , że jest regulacja , która nakazuje posiadanie przez  osoby fizyczne 
mające transport zbiorowy , swojej bazy.  
 
 p.Skarbnik - jeżeli chodzi o odpracowanie zadłużenia, to wchodzi tutaj kwestia zatrudnienia, 
tej osoby ,przeszkolenia, ubezpieczenia. Każde umorzenie , daje nam stratę po stronie 
dochodów. Firmy, które starają się o umorzenie podatku, zawyżają swoje usługi i jest to dla 
nas wtedy już niekorzystne.  
Umorzeń podatku nie ma dużo,  udzielone są tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
 
p.Jan Parkitny - Sołtys- to te osoby , które mają umorzony podatek , mogłyby odpracować to 
umorzenie. 
 
 p.Skarnik - tylko co ta osoba mogła by wykonywać , to nie jest takie proste. 
 
p.Skwara – co z drogą do boiska Orlik  w Aleksandrii. 
 
p.Wójt - odpowiadając na interpelację dotycząca ustawy śmieciowej , jesteśmy po 
konsultacjach ,przygotowujemy też porozumienie z gminami powiatu lublinieckiego  , żeby 
obniżyć koszt opłat za odpady , dzięki np. porozumieniu w sprawie dostarczania energii   
zaoszczędziliśmy 30 %. Ustawa jest niedoskonała ,dlatego  współpracujemy z kancelarią 
prawną , która ma przygotować przetarg dla naszego porozumienia i wypracować wspólną 
politykę wobec ustawy śmieciowej. Są propozycje opłat od 6-8 zł na 1 mieszkańca . Gminy są 
zobowiązane opracować regulaminy i podjąć uchwałę , jeżeli tego nie zrobią Wojewoda zrobi 
to za gminy i może to być bardzo niekorzystne dla mieszkańców. 
 
P.Sołtys Małgorzata Chmielwska - kto będzie pobierał opłaty? 
 
 p.Wójt-gmina będzie podpisywała umowy z mieszkańcami i pobierać opłaty. 
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Gmina będzie  pośrednikiem, musimy zatrudnić też osoby zajmujące się to ustawą. Obecnie 
wiemy , że duża liczba osób około 30 % mających kosze nie płaci za nie, liczba ta może 
wzrosną jeżeli każde gospodarstwo będzie musiało posiadać kosz i będzie trzeba 
wyegzekwować opłatę. 
Odpowiadając na pytanie p. Herby – to problem odśnieżania przez straże jest czysto prawny, 
chodzi , min. o to , że wozy strażackie są to samochody bojowe, które spełniają określone 
funkcje.  
 
p.Marcin Poleszczuk – ogłaszam 15 minut przerwy 
 
po przewie 
 
Ad. 25. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- zakańczam obrady. Proszę o przygotowanie wniosków do spraw 
różnych na następną sesję. Pisma skierowane do Rady , które miałem odczytać ,zostaną 
przekazane każdemu Radnemu. 
  
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV sesji. 
 
 
Protokół sporządziła: 
Ilona Dudek 
 


