
 
Protokół nr 11/2012 
z XXVII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 
 
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 
Sesję otworzył i poprowadził p. Marcin Poleszczuk - Przewodniczący Rady Gminy. 
P. M. Poleszczuk – poprosił p. I. Lisek o przedstawienie przybyłego gościa na sesję Rady 
Gminy. P. Lisek poinformowała o przyznaniu przez PTTK wyróżnienia, tytułu „Gmina 
Przyjazna Rowerzystom” za przygotowanie tras rowerowych. 
P. Marian Kotarski wręczył Wójtowi Gminy certyfikat. 
P. M. Poleszczuk – poprosił o zabranie głosu praz p. Jacka Walentka – Prezesa Orkiestry 
Dętej OSP w Konopiskach 
P. Walentek – wręczył podziękowania dla Wójta, Z-cy oraz wszystkich radnych. 
 
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, dyrektorów szkół oraz przybyłych mieszkańców 
gminy. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy 
 
Protokół z  XXV i XXVI sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXV i XXVI 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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Konopiska. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2012 – 2024. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2013r. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z miastem Częstochowa w celu wspólnej 
realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. 
17. Odpowiedzi na interpelacje. 
18. Sprawy różne.  
19. Zakończenie obrad. 
 
P.  A. Janik – zawnioskował ze względu na przybyłych mieszkańców o zmianę porządku obrad i 
przełożenie punktu 16 dot. porozumienia jako punkt 7. 
 
Nowy porządek obrad został przyjęty większością głosów – 12 głosów za przy 3 wstrzymujących 
się. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXV i XXVI 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 porozumienia z miastem Częstochowa w celu wspólnej 
realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Konopiska. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2012 – 2024. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2013r. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024. 
17. Odpowiedzi na interpelacje. 
18. Sprawy różne.  
19. Zakończenie 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 –   czy w projekcie budowy chodników przy drogach  wojewódzkich ujęte jest 
odwodnienie posesji położonych poniżej poziomu tego chodnika. 
  
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z miastem Częstochowa w celu 
wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. 
 
p. Jędryka – autobus linii „30” nie jest tylko dla mieszkańców Wąsosz lecz do większości 
mieszkańców gminy 
p. Janik – zwrócił się do radnych o zagłosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie 
porozumienia, za utrzymaniem linii „30” 
p. Górniak -   poprosił o przedstawienie dotychczasowych ustaleń i opinii Wójta na ten temat. 
p. Walentek -  zawnioskował o utrzymanie linii „30”, ale z ograniczoną ilością kursów 
p. Jarosz -  podkreślił, i ż fundusz sołecki na lata 2012 i 2013 w całości został przeznaczony 
na poprawę dróg oraz zakup wiat przystankowych nie po to by likwidować linię „30” 
p. Skoczylas – w Aleksandrii ludzie dojeżdżają po 4 km do przystanków autobusowych PKS 
p. Gasiak – do Aleksandrii są 23 kursy PKS-u a na Łaziec tylko 6 , jak ludzie i dzieci mają 
dojeżdżać do szkół i pracy 
p. Lamch – z moich miejscowości kursy PKS-u były zabrane a ludzie muszą dojeżdżać do 
Częstochowy, traktujmy wszystkich jednakowo 
p. Chmielewska – poprosiła o przedstawienie sprawy „30” od początku, bo ludzie nie wiedzą 
nad czym się dyskutuje 
p. Ankowska – Lis – poinformowała, iż do tej pory koszty „30” ponosiło miasto Częstochowa, 
na dzień dzisiejszy zmieniała się ustawa o transporcie ii miasto nie moż finansować gminy, 
dlatego też MZD zawnioskował o dopłatę do tego kursu o kwotę 155tys. zł,, 6,57 zł do 
wozokilometra, odbyły się spotkania z Radami Sołeckimi Łaźca, Wąsosza i Wygody podczas 
których trwały rozmowy aby zlikwidować kursy najmniej potrzebne,, oczekiwania 
mieszkańców są bardzo duże, gminy nie stać aby dopłacać do wszystkich kursów. 
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody aby Wójt mógł podpisać 
porozumienie z miastem Częstochowa a kursy i dopłaty będą negocjowane. 
p. Socha – jest to uchwała intencyjna, która upoważni do dalszych rozmów, będziemy 
negocjować kwotę dopłaty, inne gminy też podpisują porozumienia, PKS nie wiadomo jak 
długo będzie jeszcze istniał ponieważ trwają procedury przygotowujące go do sprzedaży. 
Myśląc perspektywicznie chciałbym aby MPK dojeżdżało do centrum Konopiska, a my 
zapewnilibyśmy jako gmina transport lokalny do centrum. 
p. Misiak -  w projekcie uchwały czy porozumienia nie może być zawartej kwoty, ponieważ 
na dzień dzisiejszy nie mamy takich danych 
p. Chmielewska – zaproponowała, aby projekty uchwał wraz z uzasadnieniami były 
zamieszczane na stronie internetowej gminy 



p. Poleszczuk – jest to po stronie biura rady, myślę, że jest to możliwe 
p. Świtek – dziś jest sesja budżetowa, tych pieniędzy na „30” na dzień dzisiejszy nie ma i nie 
ma nad czym dyskutować, mieszkańcy Aleksandrii muszą dojeżdżać, na sołtysach się 
oszczędza a części mieszkańców dopłaca się do „30” 
p. Górniak – dajmy szansę Wójtowi aby negocjował z MZD, ale chcemy wiedzieć na bieżąco 
jakie to są koszty 
  
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 201/XXVII/2012 w sprawie porozumienia z miastem Częstochowa w celu 
wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego podjęta 12 
głosami za przy 3 wstrzymujących się. 
 
Ad.8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
p. Górniak – przystępujemy do porozumienia z innymi gminami, na jakich jest to zasadach 
p. Socha- do porozumienia przystąpiło około 10 sąsiednich gmin, porozumienie ma na celu 
wynegocjowanie jak najniższej ceny za śmieci 
p. Górniak – chciałbym na piśmie zobaczyć zasady porozumienia 
p. Socha – w ramach porozumienia zostanie wypracowana wspólna kwota, zasady wyceny 
kosztów 
p. Górniak – przez kogo była wykonywana wycena kosztów dla naszej gminy 
p. Ganczarek – przez nas i dla mieszkańców naszej gminy 
p. Walentek – czy gmina zakupi kosze dla mieszkańców 
p. Ganczarek – na dzień dzisiejszy ustawa tego nie przewiduje, mieszkańcy sami muszą 
zakupić kosze 
 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 202/XXVII/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi podjęta większością głosów – 9 za przy 6 wstrzymujących się. 
 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
p. Poleszczuk – projekt uchwały został omówiony na komisji 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
Uchwał Nr 203/XXVII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 
p. Kuśmierska – zapytała, co zmieniło się w poprzednim projekcie uchwały 
p. Ganczarek -  termin składania pierwszej deklaracji na 15 maja 2013r. 



 
p. A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 204/XXVII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 
 
p. Górniak – co będzie w momencie, kiedy wpływy środków finansowych za śmieci będą 
wyższe 
p. Misiak – gminie do śmieci nie wolno dokładać ani na nich zarabiać 
p. Ganczarek – możemy te środki inwestować w punkty zbiórki odpadów lub w wymianę 
koszy gminnych 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 205/XXVII/2012 w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Konopiska. 
 
p. Ganczarek –poinformował, że do projektu uchwały dołożono rozdział 5, który mówi o 
innych wymaganiach wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
p. Górniak – do kiedy trzeba wypowiedzieć firmom umowy na odbiór nieczystości 
p. Ganczarek – każdy mieszkaniec musi indywidualnie wypowiedzieć umowę, w umowie jest 
zawarty termin rozwiązania 
p. Skoczylas – my wiemy, że trzeba to zrobić , ale co z resztą mieszkańców, będą później 
musieli podwójnie płacić 
p. Ganczarek – zostanie przez gminę zorganizowana kampania informacyjna na ten temat 
 
p. A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 206/XXVII/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Konopiska, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r. 
 
p. A. Misiak – omówiła zmiany  
  
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 207/XXVII/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r., podjęta 
jednogłośnie. 
 
 



Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Konopiska na lata 2012 – 2024. 
 
p. A. Misiak – omówiła zmiany  
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 208/XXVII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Konopiska na lata 2012 – 2024, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2013r. 
 
p. Misiak – odczytała pozytywną opinię RIO w sprawie budżetu gminy na 2013r. 
p. Górniak –  skąd jest różnica w budżecie gminy między 2012 a 2013r. – budżet oświaty w 
paragrafie 4010 aż o ponad 900 tys zł więcej.  Dlaczego na 2013r. w budżecie zaplanowano o 
180 tys. więcej ze sprzedaży nieruchomości skoro  nie wykonano planu w 2012  i wiadomo że 
w tym roku również nie ma szans na jego realizację. 
p. Misiak – ponieważ budżet musi się równoważyć 
p. Jarosz – Wawrzyńczak – przedstawiła analizę budżetu oświaty: podwyżka 3,8% - 
212.341zł, 1% fun. nagród – 70.215 zł, 2% nagr. Wójta – 140.431 zł, 180 zł udzielona 
podwyżka dla administracji – 100.769 zł, pomoc przed. w Aleksandrii – 3.200 zł, nauczanie 
indywidualne – 139.896 zł, 5% - planowana podwyżka dla administracji – 39.460 zł, 
zatrudnienie sekretarki – Łaziec – 12.800 zł, podniesienie wykształcenia – 8.496 zł, 
księgowe- 124.482 zł, zastępstwa – urlop macierzyński – 6.143 zł, jubileusze – 52.712 zł 
p. Skoczylas – poparł stanowisko p. M. Chmielewskiej, aby sołtysi również mieli wgląd do 
projektów uchwał, przede wszystkim budżetu 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 209/XXVII/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 
2013r., podjęta  13 głosami za przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. Uchwała podjęta 
większością głosów. 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Konopiska na lata 2013 – 2024. 
 
p. Górniak – czy w 2014 roku nie przekroczymy progu zadłużenia 
p. Misiak -  próg zadłużenia wynosi 49,58% na 60% dopuszczalnego, mamy niski wskaźnik 
spłaty zobowiązań – 15% dopuszczalny a my mamy 6-7% 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 210/XXVII/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Konopiska na lata 2013 - 2024, podjęta jednogłośnie. 
 
  
Ad. 17.  Odpowiedzi na interpelacje. 
p. J. Socha – poinformował, iż odwodnienia właściciele muszą wykonać we własnym 
zakresie po uzgodnieniach z ZDW. 
 
 
 
 



Ad. 18. Sprawy różne.  
 
p. Skoczylas – poinformował, że przy ul. Leśnej na drodze wojewódzkiej jest dziura 
p. Lamch – poprosiła o sprawdzenie kursu linii 103 od Boronowa, ponieważ zaczął wjeżdżać 
do Jamek 
p. Skoczylas – koło Kuliberdy po opadach deszczu jest zawężona droga, co z dowozem dzieci 
do szkoły w Aleksandrii 
p. Socha – przy powstawaniu gimnazjum w Aleksandrii nie było mowy o dowożeniu uczniów 
p. Misiak – proszę o wydatkowanie funduszu sołeckiego zgodnie z zaplanowanymi 
harmonogramami 
p. J. Socha –  złożył życzenia na Nowy Rok. 
 
Ad. 16. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji. 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


