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Protokół nr 5/2013                                                                                
z XXXII Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2013 r. g. 12.00 
 
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-obecnych 13 Radnych. 
Przywitał wszystkich Radnych, Wójta Gminy ,Wicestarostę Częstochowskiego Pana Janusza 
Krakowiana, Radnych Powiatowych, Zastępcę Wójta Gminy, p. Skarbnik, p. Sekretarz, 
Sołtysów, Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach- Dr Annę Pogorzelską, Dyrektor GCKiR w 
Konopiskach  - Iwonę Lisek, p.o Dyrektor Gminnej Biblioteki w Konopiskach- Zdzisławę  
Szydłowską, Kierownik GOPS w Konopiskach –Magdalenę Badorę, Kierowników Referatów 
Urzędu Gminy oraz pozostałych gości. 
 
Ad.2. Przyjęcie protokołu z  XXIX, XXX i XXXI Sesji Rady Gminy.  
 
p.Marcin Poleszczuk –czy są uwagi do XXIX, XXX i XXXI protokołu? 
 
Uwag nie było. 
Protokół z XXIX, XXX i XXXI, przyjęto jednogłośnie (13 głosów za). 
 
Ad. 3. Ustalenie porządku obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk – odczytał porządek obrad. 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXIX, XXX i XXXI 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ 
Konopiska za 2012 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury –Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2012 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonaniem budżetu gminy Konopiska za 2012 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2012 r.    
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 
gminy. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 
11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie  poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I -ul. Zielona II”. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki II”. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska- ul. Spółdzielcza”. 
25. Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rększowice III”. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska-Nowe Centrum-Pająk”. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXVII/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. 
ustalającej stawki procentowe służące naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku podziału, scaleniu i podziału gruntów lub modernizacji 
infrastruktury publicznej. 
28. Odpowiedzi na interpelacje. 
29. Sprawy różne. 
30. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
 
p.Barbara Ankowska-Lis-Sekretarz Gminy- proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 27, tj. 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXVII/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. ustalającej 
stawki procentowe służące naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku podziału, scaleniu i podziału gruntów lub modernizacji 
infrastruktury publicznej. Na komisjach Rady Gminy wyjaśniałam przyczynę wycofania 
uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak - zgłaszam wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 19, tj.  
uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice. Nazwy  ulic powtarzają 
się w innych miejscowościach, w przyszłości może to być bardzo uciążliwe dla mieszkańców 
np. przy dojeździe karetek pogotowia do posesji.  
 
p.Andrzej Janik-gościmy dzisiaj pana Wicestarostę , proszę o możliwość zabrania przez niego 
głosu w punkcie 6 porządku obrad. 
 
Na obrady Sesji przybyło 2 radnych . 
 
p. Marcin Poleszczuk - proszę o głosowanie nad poszczególnymi wnioskami o wycofanie 
dwóch punktów z porządku obrad. 
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Wnioski przyjęto jednogłośnie (15 głosów za). 
 
p. Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do nowego porządku obrad? Przewodniczący 
odczytał nowy porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXIX, XXX i XXXI 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ 

Konopiska za 2012 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 

instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej 

instytucji kultury –Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2012 
rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonaniem budżetu gminy Konopiska za 2012 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2012 r.    
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 

gminy. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 
rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2013 – 2024. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie  poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i 

Powiatów z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I -ul. Zielona II”. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki II”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska- ul. Spółdzielcza”. 

24. Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rększowice III”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Konopiska-Nowe Centrum-Pająk”. 
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26. Odpowiedzi na interpelacje. 
27. Sprawy różne. 
28. Zakończenie obrad. 

 
p. Marcin Poleszczuk- w związku z brakiem uwag, proszę o głosowanie nad nowym 
porządkiem obrad. 
 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad.4 .Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Antoni Frania i  
p. Robert Kołodziejczyk. 
 
Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku). 
 
p. Marcin Poleszczuk - czy są uwagi do sprawozdania lub informacji – uwag i pytań nie było. 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
 
p. Marcin Poleszczuk- w związku z prośbą pana radnego oddaję głos panu Wicestaroście. 
 
p.Andrzej Janik – Pan Wicestarosta został zaproszony , na moją prośbę w związku z 
zarzutami jakie padły pod adresem Powiatu dotyczącymi szpitala w Blachowni oraz o sytuacji 
związanej z przejęciem PKS-u , przedstawionymi nam na sesji przez pana Radnego 
Powiatowego . 
 
p.Janusz Krakowian- Wicestrosta Częstochowski- nie znam zarzutów, opowiem o obecnej 
sytuacji szpitala. 
 
p.Andrzej Janik-zarzuty dotyczą niegospodarności w szpitalu oraz braku zaangażowania się 
Starostwa w przejęcie PKS-u. 
 
p.Janusz Krakowian- jeżeli chodzi o zarzuty związane z niegospodarnością to od tego jest 
Prokurator i można złożyć wniosek. Wicestarosta przedstawił proces wydzierżawienia w 2008 
r. szpitala w Blachowni i zawarcia umowy z Panem Skrzypczyńskim oraz negocjacje 
prowadzone z dzierżawcą w celu przejęcia z powrotem szpitala przez Powiat. Poinformował, 
że do radnych zostanie wysłane pismo z wyjaśnieniami w tej sprawie.  
 
p.Roman Skoczylas –dlaczego zmniejszył się kontrakt dla szpitala  z  NFZ z 21 mln zł na 16 
mln zł? 
 
p.Janusz Krakowian- została zlikwidowana przychodnia rehabilitacyjna, wpływ na tą sytuację 
miał kryzys , przygotowano opracowanie dotyczące systemu funkcjonowania częstochowskiej 
służby zdrowia ,które  zakładało likwidację szpitala w Blachowni. Nie przyznano nam 
funduszy na 4 łóżka na oddziale OIOM. 
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p.Roman Skoczylas- czy nowy dzierżawca musi kupić nowy sprzęt medyczny? Co z sprzętem 
medycznym , który był już kupiony do szpitala? 
 
p. Janusz Krakowian – sprzęt został sprzedany , a nowa firma może go odkupić od  
dzierżawcy. Ten sprzęt był złej jakości. Z oddziału OIOM nie sprzedawaliśmy sprzętu, 
dotacja na zakup sprzętu pochodziła z funduszy unijnych. 
 
p. Marcin Poleszczuk- czy są pytania do Pana Wicestrosty ? 
 
p.Mieczysław Chudzik-Radny Powiatowy- Pan Wicestarosta pięknie przemawia , radni z 
opozycji zgłaszali , aby sprzętu nie sprzedawać. Nie chcieliśmy prywatyzacji szpitala . Straty 
szpitala nie były duże, mógł on funkcjonować bez jego prywatyzacji. 
Dzierżawca wysprzedał sprzęt z kuchni,  szpital miał dobre wyżywienie, obecnie jest skromne 
śniadanie i obiad, wcześniej  było pełne wyżywienie trzy posiłki i obiad dwudaniowy 
.Dzierżawca pan Skrzypczyński chciał zainwestować 21 mln. zł w 5 lat, co było nierealne. 
Pracownicy szpitala mieli etaty teraz pielęgniarki są zatrudnione na tzw. „umowy 
śmieciowe”. Obecnie w szpitalu jest beznadziejny komfort leczenia ściany są odrapane, łóżka 
zniszczone. Chirurgia urazowa błyszczała, miała dobrą renomę, był ostry dyżur , który 
obsługiwał okolicznych mieszkańców gmin i naszego powiatu oraz bardzo potrzebny ludziom 
oddział OIOM z 4 stanowiskami. 
Powiat chciał osiągać zyski ze szpitala, a nie powinno się zarabiać na opiece zdrowotnej. 
Obecna tutaj doktor Anna Pogorzelska, uczestniczyła  w rozmowach w sprawie utworzenia 
Spółki z udziałem pracowników szpitala, tak aby zysk został przeznaczony dla szpitala ,a nie 
dla dzierżawcy. Lekarze i pracownicy niepokoją się o dalsze losy placówki. 
Jeżeli padły z mojej strony jakieś zarzuty to dotyczą tych przedstawionych  faktów i obecnej 
sytuacji szpitala.  
 
p.Andrzej Janik- zarzuty dotyczyły pogarszającej się jakości usług medycznych w szpitalu. 
 
p.Janusz Krakowian – nie jestem lekarzem , nic nie powiem na temat jakości leczenia, 
wydzierżawiliśmy szpital zgodnie z prawem. Wicestarosta wyjaśnił sprawę wyżywienia oraz 
działania Zarządu Powiatu w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy z panem 
Skrzypczyńskim i poinformował o zawarciu nowej umowy dzierżawy. 
 
p.Roman Skoczylas –wybieramy swoich przedstawicieli do Rady Powiatu , żeby nas 
reprezentowali ,pan zasłania się przepisami ,ustawami, a pacjenci są na końcu. 
 
p.Jerzy Walentek- chodzi tutaj o ludzkie podejście do tematu. 
 
p.Janusz Krakowian– robimy co możliwe. Wicestarosta wyjaśnił sprawę dotyczącą PKS-u i 
zadań gmin , powiatu związanych z transportem zbiorowym  oraz międzypowiatowym.  
 
p.Mieczysław Chudzik- poinformował o sprawie prywatyzacji  PKS –u i o tym iż informował 
Zarząd o możliwości przejęcia PKS-u na sesjach Rady Powiatu.  
 
p.Zofia Lubańska- jeżeli nie będzie PKS-u , to nasi mieszkańcy nie będą mieli czym dojechać 
do Częstochowy,  mamy jeszcze problem z 30-tką. 
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p.Stanisław Górniak- czy między Starostwem , a Prezydentem Częstochowy  nie mogło by 
być zawiązane jakieś porozumienie? 
 
p.Janusz Karkowian- jest wola porozumienia , ale Częstochowa ma MPK , a nie jest 
zainteresowana przejęciem PKS-u. 
 
p.Mieczysław Chudnik –Częstochowa chciała przejąć PKS, ale dostali od ministerstwa 
decyzję odmowną. 
 
p.Jerzy Socha –Wójt Gminy- wyjaśnił sprawę przejęcia PKS-u przez gminy.  
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są pytania ?  
 
p.Wiesław Jędryka- są z nami druhowie z OSP Wąsosz-Łaziec, chcieli by zabrać głos. 
 
p.Andrzej Jarosz- zaprosił wszystkich na obchody 65 –lecia istnienia OSP Wąsosz-Łaziec, 
które odbędą się w dniu 30 czerwca br. o godzinie 14.00. 
 
p.Wiesław Jedryka- korzystając z obecności Radnych Powiatowych i pana Wicestarosty , 
chciałem zgłosić , że należy naprawić most na drodze powiatowej w miejscowości Wąsosz, 
po ulewach most się przechylił. 
 
p.Mieczysław Chudzik- naprawa mostu była zgłoszona jako wniosek do budżetu. 
 
p.Janusz Krakowian- most został zgłoszony do programu związanego z usuwaniem skutków 
powodzi.  
 
p.Jerzy Socha-Wójt Gminy- mieliśmy delegację z Zarządzania Kryzysowego z Katowic , 
szkody były zgłoszone. 
 
p.Andrzej Jarosz- ten most był uszkodzony wcześniej i jego zły stan był zgłaszany 
kilkakrotnie. 
 
p.Marcin Poleszczuk- ogłaszam przerwę. 
 
po przerwie 
 
Ad.6 .Interpelacje radnych. 
 
p.Zofia Lubańska- jaka jest decyzja w sprawie prywatnej oczyszczalni Pana Hurasa w 
Hutkach, firma ta zajmuje się przetwórstwem ryb. Kiedy będą dostarczone kosze na śmieci? 
Czy osoby starsze 80-87 lat też obowiązuje ustawa śmieciowa? 
 
p.Wiesław Jedryka-w Wąsoszu  nie ma  odwodnienia , mieszkańcom woda zalewa posesje 
przy ulewach. 
 
p.Stanisław Górniak- składam wniosek , aby nie nadawać nowych nazw ulic , takich które są 
już w gminie. 
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p.Antoni Frania– zajazd autobusowy jest zalewany przy większych ulewach potrzebna jest 
tam kratka ściekowa. 
 
p.Roman Skoczylas –należy uporządkować drogi po ostatnich ulewach, ul. Przejazdowa i ul. 
Gościnna należy naprawić pobocze.  
 
p.Elżbieta Kościelanik-przy ul. Spacerowej jest zarośnięta skarpa, należy ją zagospodarować. 
Co z boiskiem na „Górce”? 
 
p.Anna Świtek – należy wykosić zjazd między ul. Przejazdową i  ul. Gościnną. 
 
 p.Stanisłąw Górniak- droga 904 jest zniszczona, należy monitować w ZDW. 
 
p.Elżbieta Kościelanik- co z sprawą pediatrów w ośrodku zdrowia w Konopiskach? 
 
p.Doktor Anna Pogorzelska- nie rozumiem problemu , mamy wystarczającą liczbę pediatrów. 
 
p.Elżbieta Kościelanik- mam sygnały od matek , że po wizycie z chorymi dziećmi w naszym 
Ośrodku Zdrowia , muszą  korzystać  wieczorem tego samego dnia z  prywatnych wizyt , bo 
dzieci są źle leczone lub diagnozowane, chodzi mi więc o jakość leczenia przez pediatrów. 
 
p.Doktor Anna Pogorzelska- skargi rozpatrywane są tylko na piśmie.  
 
p.Ola Szczepańska- Sołtys – chciałam podziękować Panu Wójtowi za wycieczkę na występ 
Zespołu Śląsk. 
 
p.Andrzej Jarosz- Sołtys- mam prośbę w imieniu mieszkańców o przywrócenie rozkładu 
roboczego autobusu linii 30, należało by umieścić nowe rozkłady jazdy w wiatach 
przystankowych .Pan Sołtys  poinformował o nowych tablicach ogłoszeń. Poprosił o 
udrożnienie rowów i przepustów. Należy udrożnić przepust na wysokości przystanku 
autobusowego. Poinformował o niszczeniu krawężników przez firmę budującą drogę. Należy 
przyspieszyć prace związane z budową drogi na Wąsoszu ,samochody nie mogą przejechać. 
Czy wiaty przystankowe są ubezpieczone? 
 
p.Jan Parkitny –Sołtys -przy drodze powiatowej murek przy moście po wypadku został 
uszkodzony. Poinformował o tym iż woda spływa z ul. Przemysłowej i ul. Leśnej ta woda 
zalewa Walaszczyki, , nie ma chodnika , zimą ta woda zamarza. 
 
p.Jerzy Fornalik- poinformował o powyrywanych drynach i zerwanych mostkach w 
miejscowości Jamki i Kowale. 
 
p.Ryszard Skoczylas-Sołtys –poinformował o szkodach po ostatnich ulewach na drodze  ul. 
Miodowa, o uszkodzonym przepuście, a wyrwach w drogach oraz o załamanych mostkach i 
piachu na drogach. Na łączeniu ulicy Strażackiej z Zieloną jest wyrwa na szerokość 40 cm.  
 
p.Zofia Lubańska-poinformowała o złym stanie dróg w Hutkach oraz o nie udrożnionych 
rowach. 
 
p. Roman Skoczylas –jakie są wyniki po egzaminach w szkołach? 
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p.Tomasz Kuś –Sołtys-na jakim etapie jest II linia zabudowy Wąsosz-Łaziec? 
 
p.Ryszard Skoczylas – Sołtys –pobocza są za wysokie, na ul. Zielonej są zalane posesje w 
których mieszkają starsze osoby, jest to duża wina za wysokich poboczy, są szkody w 
uprawach. 
 
p.Izabela Kowalska- Sołtys -w sprawie przepustów na drodze wojewódzkiej pisane było 
pismo do Zarządu Dróg nie mam odpowiedzi także w sprawie poszerzenie koryta rzeki. 
Należy przeprowadzić prace porządkowe na rondzie w Rększowicach. 
 
p.Zenon Skwara- Sołtys-uszkodzony chodnik jest wyrwa po ulewach koło posesji p. 
Kwietniowskiej, nie ma mostku koło Kost-Betu, na ul.Strażackiej woda nie ma odpływu. 
 
p.Tomasz Kuś-Sołtys- należy uporządkować działkę gminną w Łaźcu , na jakim etapie jest 
druga linia zabudowy w Wąsoszu. Drogę do „Źródełka” należy uporządkować.  
 
p. Małgorzta Klimas- mieszkanka- spytała o budowę chodnika w miejscowości Aleksandria 
do miejscowości Kopalnia ul. Przejazdowa i ul. Klonowa. 
 
p.Wójt –obowiązkiem mieszkańców jest dbanie o oczyszczanie swoich rowów. W sprawie 
chodnika wyjaśnił , że decyzja budowy należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach ,gmina przygotowała dokumentację potrzebną do budowy. 
 
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. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania-odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 247/XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Konopiskach- podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad.8.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 
GOZ Konopiska za 2012 r. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

 
P.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 248 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2012 r. podjęta jednogłośnie(15 
głosów za). 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicz nej w Konopiskach za 2012 
rok. 
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p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

 
 p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 249 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Konopiskach za 2012 rok.-podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 

 
Ad.10. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania samorządowej finansowego 
instytucji kultury –Gminnego Centrum Kultury i Rekr eacji w Konopiskach za 2012 rok.  
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

 
  P.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 250 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania samorządowej finansowego instytucji kultury –Gminnego Centrum 
Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2012 rok-podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonaniem budżetu gminy Konopiska za 2012 r. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 251 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu gminy 
Konopiska za 2012 r.-podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.12.Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2012 
r.  
    
p.Zofia Kuśmierska –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 
Konopiska za 2012 r., opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2012 roku. 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.  
Regionalna  Izba Obrachunkowa w Katowicach zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Konopiska za 2012 r. 
 
p.Anna Misiak –Skarbnik Gminy- przedstawiła opinię Regionalnej  Izby Obrachunkowej w 
Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu  z wykonania 
budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
 



 10

p.Andrzej Janik-Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa- 
Komisja udziela jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska. 
 
p.Roman Skoczylas- Przewodniczący Komisji Finansów , Gospodarki , Rolnictwa , 
Leśnictwa - Ochrony Środowiska- Komisja udziela jednogłośnie absolutorium Wójtowi 
Gminy Konopiska. 
 
p.Antoni Frania-Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia i Spraw 
Społecznych- Komisja udziela jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

 
P.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 252 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: absolutorium dla 
Wójta Gminy Konopiska za 2012 r.-podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.13.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 253 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia 
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy-podjęta jednogłośnie(15 głosów 
za). 
 
Ad.14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 254 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .w sprawie: zmian w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2013 rok- podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
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Uchwała nr 255 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r . w sprawie oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Konopiska. 
 
Ad.16.Podjęcie uchwały  w sprawie: zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały?  
 
p.Anna Misiak-Skarbnik Gminy-poprosiła o możliwość wprowadzenia zmiany do uchwały , 
następnie omówiła wprowadzoną zmianę. 
 
p.Marcin Poleszczuk-czy są jakieś uwagi do zmiany? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 256 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie 
gminy Konopiska na 2013 r.-podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2013 – 2024. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała 257 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013 – 2024. 
 
Ad.18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Konopiska”. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały?  
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała 258 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę nr 
227/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 
 
Ad.19. Podjęcie uchwały  w sprawie przyznania nagród sportowych Wójta Gminy 
Konopiska. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały?  
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p.Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta – przedstawiła zmiany do projektu 
uchwały, naniesione w związku z uwagami wniesionymi przez Radnych na Komisjach Rady 
Gminy.  
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do zmian? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 259 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .w sprawie  przyznania nagród 
sportowych Wójta Gminy Konopiska- podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie  poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 260 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .w sprawie  poparcia stanowiska 
Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- 
podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I -ul. Zielona II”. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała 261 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .  w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I -ul. 
Zielona II” -podj ęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.22.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jamki II”. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 262 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .   w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki II”- podj ęta 
jednogłośnie(15 głosów za). 
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Ad.23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska- ul. Spółdzielcza”. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr  263 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .   w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska- ul. Spółdzielcza”- 
podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.24.Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rększowice III”. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 264 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .    w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rększowice III”- podj ęta jednogłośnie(15 głosów 
za). 
 
 Ad.25.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska-Nowe Centrum-Pająk”. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały?  
 
p.Stefan Zaleski-  projekt uchwały uległ zmianie , są drobne błędy. Pan Zaleski odczytał 
zmiany do uchwały. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do zmian? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 265 /XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r .    w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Nowe Centrum-Paj ąk”- podj ęta 
jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.26. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p.Stefan Zaleski – w sprawie planu miejscowego Łaziec ,będzie on wydzielany fragmentami, 
w związku z problemami dotyczącymi wydzieleniem dróg.  
 
p. Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta-na część zadanych pytań odpowiedzi 
udzieli pan Piotr Ganczarek. 
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p.Piotr Ganczarek- wyjaśnił sprawę dotyczącą budowy prywatnej oczyszczalni przez Pana 
Hurasa w Hutkach oraz sytuację związaną z realizacją ustawy śmieciowej. „Ustawa 
śmieciowa” obowiązuje wszystkich mieszkańców. 
 
p.Zofia Kuśmierska- ja wygląda po przetargu sytuacja związana z ceną za śmieci? 
 
p.Piotr Ganczarek- wyjaśnił rozliczanie ceny za tonę śmieci, na dzień dzisiejszy nie będzie 
obniżana opłata za śmieci. 
 
p.Agnieszka Gasiak- jak będą ściągane zaległości z tytułu wpłat za śmieci? 
 
p.Piotr Ganczarek- będą egzekucje komornicze. 
 
p.Anna Świtek- kiedy zostaną dostarczone kosze? 
 
p. Piotr Ganczarek- jeżeli nie będzie odwołania od przetargu , na początku lipca , jeżeli firmy 
, które przegrały w przetargu się odwołają, to w połowie lipca, a  mieszkańcy na początku 
lipca otrzymają worki na śmieci. 
 
p.Ola Sczepańska – jak będzie można dokonać wpłat? 
 
p. Piotr Ganczarek- w kasie urzędu , na konto. 
 
p.Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta- w sprawie wniosku pana radnego 
Górniaka zwrócimy uwagę , aby nie dublować nazw ulic w gminie. Wszelkie zgłaszane 
szkody związane z drogami, rowami, mostkami, przepustami są odnotowane , będziemy 
sukcesywnie naprawiać . Szkody zostaną oszacowane i zgłoszone do Zarządzania 
Kryzysowego. Będziemy monitować remonty dróg wojewódzkich.  
 
p.Ryszard Szkoczylas- co ze szkodami w uprawach? 
 
p.Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta- szkody w uprawach, ich powierzchnia  
została zgłoszone ogółem, mieszkańcy mogą zgłaszać indywidualnie u sołtysów lub w 
urzędzie gminy , straty zostaną oszacowane i będziemy starać pomóc rolnikom. Na dzień 
dzisiejszy straty szacują też pracownicy urzędu i GOPS-u . GOPS będzie wypłacał zasiłki.  
 
p.Elżbieta Kościelniak- jeżeli nie będzie zrealizowane zadanie budowy boiska na „Górce”, to 
minie termin przyznania dotacji.  
 
p.Wiesław Jędryka- są zalane także studnie. 
 
p.Barbara Ankowska-Lis-Sekretarz Gminy- dzisiaj dostaliśmy pismo z Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie zgłaszania strat . 
 
p.Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta- w sprawie interpelacji pani Kościelniak- 
skarpa zostanie uporządkowana, budowa boiska oraz przywrócenie rozkładu roboczego dla 
30-stki wiąże się to z kosztami , na chwilę obecną nie odpowiem na te pytania. W sprawie 30 
–tki jest pomysł, aby wydzierżawić od mieszkańca Wygody grunt i tam zrobić zajazd dla 30 –
stki. Pan Wójt będzie rozmawiał z panem Soborakiem w tej sprawie. 
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p.Zofia Kuśmierska-czyją własność stanowią  te grunty? 
 
p.Andrzej Janik-są prywatne.  
 
p.Andrzej Jarosz- ale do ronda w Wąsoszu jest blisko ,mamy przygotowane nowe wiaty 
przystankowe, chodniki, budowa  nowego zajazd to nowe koszty. 
 
 
p.Zofia Kuśmierska- zgadzam się , będą dodatkowe koszty dla gminy. 
 
p. Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta- to jest propozycja przedstawiona 
gminie  na rozwiązanie  sytuacji z 30-stką . 
 
p.Andrzej Janik-  propozycja budowy nowej zatoczki , ma na celu zmniejszenie kosztów 
dopłat do 30- tki, poprzez zmniejszenie dystansu. 
 
p.Zofia Lubańska- zasiłki dla mieszkańców związane z ostatnimi burzami , są ale trzeba tam 
spełnić określone warunki . 
 
p. Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- Zastępca Wójta-mieszkańcy znają zasady, przyznawania 
pomocy z GOPS-u, w sprawie remontu drogi wojewódzkiej będziemy monitować . Pani Wójt 
poinformowała o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów ( w załączniku) . 
 
 
Ad.7. Sprawy różne. 
 
p.Marcin Poleszczuk- odczytał pismo od Sołtysów skierowane do Przewodniczącego Rady 
Gminy w sprawie przywrócenia 10% uposażenia od podatku oraz zaproszenia dla radnych na 
„Pikniki Rodzinne” odbywające się na terenie gminy. 
 
p.B.Ankowska-Lis- Sekretarz Gminy – poinformowała o piśmie skierowanym do Rady 
Gminy dotyczące pomocy dla repatriantów. Poinformowała, że ma informację od gmin , które 
przyjęły już repatriantów, iż są zadowolone z tej decyzji. Chcąc zaprosić taką rodzinę gmina 
musi, jednak  zapewnić im mieszkanie i pracę . Państwo udziela dotacji na remont mieszkania 
w wysokości 158 tyś zł., a  pomocy w zatrudnieniu może udzielić Powiatowego Urzędu Pracy 
. Państwo zapewnia wsparcie finansowe i szkolenia. W tym roku nie jesteśmy w stanie 
rozliczyć takiej dotacji , nawet jeżeli mielibyśmy mieszkanie. Być może powrócimy do tego 
tematu na początku przyszłego roku. 
 
Radni zapoznali się z treścią pisma. 
 
p.Andrzej Jarosz – co z wykończeniem poboczami na II Wąsoszu na odcinku od 
p.Kowalskich? 
 
p.Kinga Zygier- roboty jeszcze nie zostały nie jest jeszcze zakończone. 
 
Ad. 8. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk-Czy są jeszcze jakieś pytania? 
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Pytań nie było. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy. 
 
 
Protokół sporządziła: 
Ilona Dudek 


