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Protokół nr 6/2013                                                                                
z XXXIII Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia  2013 r. g. 8.00. 
 
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 15 Radnych. 
Przywitał wszystkich Radnych, Wójta Gminy , Zastępcę Wójta Gminy, p. Skarbnik, p. 
Sekretarz, Sołtysów, Radnego Powiatowego , Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz 
pozostałych gości. 
 
Ad.2. Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji Rady Gminy. 
 
p.Marcin Poleszczuk –czy są uwagi do XXXII protokołu? 
 
p. Ryszard Skoczylas – w protokole jest błąd dotyczy łącznika ul.Zielona z ul.Strażacką , 
powinno być: długości 40 m. 
 
p.Marcin Poleszczuk –proszę o głosowanie nad protokołem. 
 
Protokół XXXII, przyjęto jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad. 3. Ustalenie porządku obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk – odczytał porządek obrad. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja o  

realizacji  uchwał.  
6. Interpelacje radnych.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-

2024. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandria II-ul. Piękna”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 
365/XXXIX/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Korzonek II”. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z 
dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

nieruchomość stanowiącą własność gminy. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność gminy. 
19. Odpowiedzi na interpelacje. 
20. Sprawy różne.     
21. Zakończenie  obrad. 

 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
 
Uwag nie było. 
 
p. Marcin Poleszczuk-, 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.Stanisław Górniak – w odpowiedzi na interpelacje Radnych i Sołtysów, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich informuje, iż deformacje i uszkodzenia nawierzchni na drodze wojewódzkiej 
nr 908 powstały na odcinkach wykonywanej przez Gminę kanalizacji i naprawy powinna 
wykonać firma w ramach gwarancji. Wg. mojej wiedzy droga ta nie była modernizowana od 
kilkudziesięciu lat, a deformacje są nie tylko na odcinkach budowanej kanalizacji. Największe 
deformacje i ubytki występują po stronie północnej na odcinku ok 400m. W tym miejscu co 
roku w czasie ulewnych deszczy występują podtopienia. Posesje są zalewane do równości z 
jezdnią. Jedną z przyczyn są niedrożne przepusty pod drogą o czym informowała P. sołtys 
Kowalska. Przy rozmiękłych poboczach i słabej podbudowie przejazd ciężarówki z naczepą o 
ładowności 20 i więcej ton musi powodować takie skutki. W tym miejscu rzeczywiście 
przebiega rurociąg kanalizacyjny Jednak w miejscach gdzie nie jest teren podmokły ubytków 
jest mniej. 
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Czy zostały podjęte prace nad analizą statutu Związku Komunalnego Gmin i ewentualnych 
jego zmian, w stosunku do statutu spółki Wod. Częstochowskie, w celu zabezpieczenia 
naszych interesów. 
Proszę podać przyczyny opóźnienia wpływu środków z funduszy unijnych na zadanie 
dotyczące budowy kanalizacji? Na jakim etapie jest budowa drogi do p.Polaka? 
 
p.Wiesław Jędryka- czy mieszkańcy mają kupować bilety na miesiąc wrzesień na 30-stkę? Co 
ze sprawą PKS-u? 
 
p.Roman Skoczylas- co z kanalizacją na ulicy Leśnej ? Mieszkańcy mówią iż inwestycja ta 
nie będzie realizowana , bo radni z Aleksandrii nie byli zainteresowani, tak im powiedziano. 
Co z kanalizacją na ulicy Wrzosowej? 
 
p.Zofia Kuśmierska-czy kanalizacja na ulicy Górnej będzie do końca ulicy? 
 
p.Zenon Skawara – dlaczego posegregowane odpady wystawione w workach nie są zabierane 
z posesji? Jeżeli komuś brakło worków to pakował odpady we własne worki, zwłaszcza 
plastyki. 
 
p.Stanisław Górniak- worki są źle dostarczone, niektórzy mają dwa na plastyk , a nie mają na 
szkło. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- korzystając z obecności pana Waldemara Stracha, który przyjechał 
podpisać umowę, poproszę go o wyjaśnienia. 
 
p.Andrzej Janik-większość mieszkańców segreguje śmieci , kosze na odpady komunalne nie 
są zapełniane.  
 
p.Izabela Kowalska- co z śmieciami na cmentarzach , czy parafie mają podpisane jakieś 
umowy, pytają mieszkańcy. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- gmina jest zobowiązana zebrać wszystkie śmieci z posesji, w związku z 
tym mam prośbę do pana Stracha , aby przez pierwszy miesiąc zbierał wszystkie odpady. 
 
p.Waldemar Strach- zgodnie ze specyfikacją odbieram tylko jeden worek danego odpadu z 
posesji . Nie zabiorę ani jednego dodatkowego worka z posesji, ani nie dostarczę nikomu 
więcej niż po jednym worku każdego rodzaju . Każdy worek to dla mnie koszt 0.50 gr. 
Znaczna część z  odpadów segregowanych nie nadaje się do przetworzenia ,co dla mnie 
stanowi dodatkowe koszty. Mieszkańcy powinni wiedzieć jak się segreguje śmieci , tworzywa 
sztuczne należy zgniatać, worki mają być pełne , jeżeli nie są ,należy je wystawić w 
następnym miesiącu. 
Nie będę ponosił żadnych dodatkowych kosztów, to jest dla mnie nieekonomiczne, ja 
prowadzę firmę i za nią odpowiadam, mam zatrudnionych ludzi. W danym kursie mam 
przewidzianą określoną ładowność, jeżeli ktoś wystawi więcej worków nie będę wcześniej 
wiedział, to ja ich nie zbiorę , musiałbym jechać jeszcze raz ,a to dodatkowy czas, koszty dla 
firmy. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- ilość worków powinna zależeć od ilości mieszkańców, każdy 
mieszkaniec płaci za siebie , a wszyscy mają tą samą ilość worków , a ceny są różnicowane. 
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p.Waldemar Strach- ja specyfikacji nie tworzyłem ,moja oferta jest przygotowana pod tą 
specyfikację.  
 
p.Zofia Kuśmierska- a co z  dwu miesięcznym odbiorem szkła? 
 
p.Waldemar Strach- w Konopiskach jest odbiór co miesiąc . 
 
p.Andrzej Janik- zgadzam się z Panem Strachem , ale ustawa śmieciowa miała doprowadzić 
do tego , żeby nie było śmieci w lasach, a będzie odwrotnie. Mieszkańcy muszą mieć jakiś 
okres przejściowy. Latem jest więcej odpadów. 
 
p.Wiesłąw Jędryka- umowa z odbiorcą powinna być inna, ludzie płacą od osoby.  
 
p.Zofia Lubańska- osoby starsze nie wytwarzają tyle odpadów , nie potrzebują co miesiąc 
wywozu segregowanych śmieci. 
 
p.Waldemar Strach –odpady wytarza każdy, powinni wystawiać worki. Jeżeli chodzi o worki 
to przy takiej liczbie mieszkańców, mogą być pomyłki, często mieszkańcy zabierali jeden 
drugiemu worki i mogło się zdarzyć , że wiatr porwał worki. Przy odbiorze odpadów można 
zgłaszać pomyłki, moi pracownicy wydadzą potrzebne worki. 
 
p.Stanisław Górniak- co z koszami , które pan zostawił z poprzedniej umowy? 
 
p.Jerzy Walentek-powinien być okres przejściowy. 
 
p.Zofia  Lubańska- czy jest możliwość , że dostarczy pan kosze do segregacji? 
 
p.Waldemar Strach- to jest bardzo duży koszt, 140 zł jeden pojemnik, musiałbym dostarczyć 
3,5 tyś pojemników. 
p.Zenon Skwara- worki ze szkłem są ciężkie i nie powinny być pełne.  
 
p.Zofia  Lubańska- jeżeli ktoś sobie sam zakupi kosze do segregacji odpadów, czy te odpady 
pan zabierze. 
 
p.Waldemar Strach- tak muszę dostać wykaz od Gminy. 
 
p.Jan Parkitny- jako mieszkaniec nie mam pretensji do firmy , pana Stracha, ale gmina 
powinna zebrać wszystkie śmieci od mieszkańców. Sołtysi powinni mieć worki do segregacji 
i dawać je mieszkańcom , którym zabraknie. W deklaracji nie było mowy o jakiś 
ograniczeniach w ilości odpadów. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- ustawa śmieciowa to dla samorządów dodatkowy problem i kolejne 
zadanie . Każdy mieszkaniec mógł zadeklarować sobie dowolną wielkość kosza.  
 
p.Waldemar Strach – jeżeli ktoś zmieni teraz wielkość kosza, powinno mu się go wymienić. 
Ja wymienię jak gmina zapłaci. 
 
p.Stanisław Górniak- co z koszami , które pan zostawił , jeżeli chce się wymienić na większy? 
 
p.Waldemar Strach – stare kosze zostaną zabrane przy odbiorze śmieci. 
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p.Mieczysław Chudzik- ponieważ jest to pierwszy miesiąc ,powinien być okres przejściowy. 
Ludziom należy wytłumaczyć jak mają segregować , powinny być przygotowane ulotki. Mam 
prośbę , aby radni , sołtysi tłumaczyli mieszkańcom tą sytuację.  
 

p.Wójt Jerzy Socha- firma SITA, której oferta zajęła ostatnie miejsce złożyła odwołanie do 
Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) , zarzucając, że wybrano ofertę, która zawierała rażąco 
niską cenę . Oferta ta była złożona przez firmę pana Waldemara Stracha. Dopóki nie ma 
uzasadnienia wyroku , mamy  związane ręce , nie mamy od czego się odwołać. Dlatego przez 
ten przejściowy okres obsługuje nas firma pana Stracha. Chciałem podziękować 
pracownikom urzędu , którzy pomagali firmie rozwozić pojemniki i dostarczać worki. 
Różnica między ofertami wynosi 5 mln. zł , aby nie obarczać większymi kosztami 
mieszkańców podjęliśmy takie działania z gminami z porozumienia. 

 
p.Andrzej Jarosz- w deklaracji śmieciowej nic nie było napisane , że należy wystawiać całe 
worki. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- będziemy jeszcze rozmawiać z firmą pana Stracha i wyjaśniać sporne 
kwestie. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jeszcze jakieś pytania do pana Stracha? Przechodzimy do 
interpelacji. 
 
p.Jerzy Fornalik- na łączniku drogi Jamki-Kowale jest mostek nie ma przepływu. Należy 
sprawdzić wszystkie mostki.  
 
p.Ryszard Skoczylas – w czerwcu zgłaszaliśmy drogi do naprawy z dróg nie jest nadal  
pozbierany piach. Jeżeli te naprawy będą robione za dwa miesiące , to nic nie da ,będzie to 
wyrzucanie pieniędzy. Droga od cmentarza do ul Zielonej , wymaga naprawy. 
 
p. Małgorzat Chmielewska- przy Wygodziance , należy wymienić kratkę ściekową, należy to 
zgłosić do Zarządu. 
 
p.Marcin Poleszczuk- ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
 
 
Ad.7. 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.Skarbnik Anna Misiak- ponieważ Komisja Oświaty miała jako pierwsza posiedzenie , 
omówię wprowadzone zmiany do projektu uchwały. Pani Skarbnik omówiła zmiany. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania? Proszę o odczytanie uchwały. 

 
 p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
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Uchwała nr 266/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Konopiska na 2013 r. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.8 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 nr 267/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2013-2024. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 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 268/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie gminy Konopiska”. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie 
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 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. 
 
Uchwała nr 269/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
gminy Konopiska”. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Aleksandria II-Ul. Piękna”. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały?  
 
p.Stanisław Górniak- na posiedzeniu komisji prosiłem o opinię prawną , jakie będą roszczenia 
przyszłych właścicieli posesji do Urzędu Gminy, w związku z zadaniami własnymi 
samorządu takimi jak: oświetlenie, utwardzenie drogi, odśnieżanie itp. Są to duże koszty dla 
budżetu np: wykonanie oświetlenia przy obecnie prowadzonej technologii kablowej. 
 
p.Stefan Zaleski – opinia radcy jest taka iż przy drogach wewnętrznych gmina nie ponosi 
zobowiązań . 
 
p.Wiesław Jędryka- właściciele tych posesji będą płacić podatki , więc będą chcieli , aby im 
odśnieżać drogę. 
 
p.Roman Skoczylas – ale ta sytuacji dotyczy także działek w Rększowicach. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- jeszcze jest jeden problem z odszkodowaniami .W Rększowicach 
właściciele złożyli oświadczenia iż rezygnują z odszkodowań za tereny zabrane pod drogę  
tak samo jest na osiedlu przy ulicy Śląskiej. Prywatni właściciele wydzielają działki mamy 
później problem z drogami. 
 
p.Stanisław Górniak- czy nasz plan zagospodarowania przestrzennego przedstawia , które 
tereny są pod zabudowę? 
 
p.Stefan Zaleski- w studium te tereny są określone. 
 
p.Marcin Poleszczuk-Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 270XXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II-Ul. Piękna”. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 
365/XXXIX/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 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. 
 
Uchwała nr 271/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Konopiska nr 365/XXXIX/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
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opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Konopiska. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Korzonek 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 272/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korzonek II”. 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 
z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 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. 
 
Uchwała nr 273/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwał. 
 
P.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 274/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.  w sprawie nadania nazw ulic w 
miejscowości Rększowice. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.16.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
nieruchomość stanowiącą własność gminy. 

 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
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p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 275/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.17.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
 
p.Marcin Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania do 
uchwały?  
 
p.Barabara Ankowska Lis- Sekretarz Gminy na jednej z komisji zwrócono uwagę na tytuł 
uchwały , radca prawny, wyraził opinię iż nie jest to istotne , jednak dla ujednolicenia nazw 
proszę o zmianę tytułu uchwały na:  
” Uchwała nr 276/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody  na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.” 
 
p.Marcin Poleszczuk :proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 276/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody  na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad.18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność 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 277/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
p.Marcin Poleszczuk- ogłaszam 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie. Dwóch Radnych opuściło obrady. 
 
Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- odpowiedź dotycząca drogi wojewódzkiej nr 908 , droga ta była 
budowana w czynie społecznym, , teraz Zarząd Dróg wymaga innych standardów związanych 
z naprawą, co podwyższa koszty, rozmowy trwają , jak będzie odbiór chodnika może uda nam 
się podjąć temat modernizacji drogi wojewódzkiej. 
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Jeżeli będą przedstawiciela Zarządu Dróg, zostanie zaproszony pan radny z Rększowic do 
tych rozmów. W planach droga nr 908 będzie naprawiana od autostrady , tylko do centrum 
Konopisk .Doskonale wiemy , że jest to kluczowa droga Woźniki –Tarnowskie Góry.  
Nakładka jest zrobiona od Hutek, ale nie przez całe Rększowice. 
Droga do p.Polaka –uzyskaliśmy pozwolenie od Wojewody Śląskiego. , czekamy na 
uprawomocnienie.  
Wypłaty z Funduszu Spójności są wstrzymane ponieważ wpłynęła skarga od mieszkańca 
gminy na uchwałę rady gminy dotyczącą dobrowolnych wpłat na kanalizację. Wpłaty te były 
już przy pierwszych inwestycjach przy budowie kanalizacji. Liczymy , że  po złożonych 
wyjaśnieniach środki  zostaną odblokowane pod koniec sierpnia. Teraz wszystkie wolne 
środki zakładamy za fundusz plus środki własne, jest to dla nas dużym obciążeniem całe 
zadanie :uporządkowanie gospodarki ściekowej  wynosiło 56 mln po przetargach kwota ta 
spadła do około 44 ml , nie możemy dopuścić do jakichkolwiek uchybień bo wtedy istniało 
by niebezpieczeństwo zwrotu całej dotacji. Na pieniądze z funduszu spójności było chętnych 
dużo gmin , dlatego martwi mnie fakt , że przez jednego mieszkańca Hutek mamy 
wstrzymane tak ważne dla nas zadanie.   
Teraz będą wprowadzone opłaty adiacenckie do każdej posesji przyjdzie rzeczoznawca 
majątkowy i wyceni wartość nieruchomości po budowie urządzeń infrastruktury czyli 
kanalizacji. Musimy także   ogłosić przetarg na rzeczoznawcę majątkowego a to dodatkowe 
koszty. 
 
p.Zofia Lubańska- jeżeli chodzi o złożoną skargę nie mam z tym nic wspólnego. Mieszkaniec 
ten  na zebraniach wiejskich , mówił iż zgłosi skargę na uchwałę.  
 
p.Wiesław Jędryka – skoro mieszkańcy Hutek nie chcieli płacić za kanalizację ,szkoda 
inwestycja ta mogła być  mogła być realizowana w innej miejscowości. 
 
p.Stanisław Górniak- każdy mieszkaniec płacił 2 tysiące od działki zabudowanej, teraz opłatę 
adiacencką będzie trzeba płacić także od działki niezabudowanej. 
 
p.Agnieszka Gasiak- a co z mieszkańcami którzy zapłacili za kanalizację? 
 
p.Wójt Jerzy Socha-dla nich też będzie przygotowany operat , albo będziemy zwracać różnicę 
, albo będzie trzeba dopłacać. 
 
p.Skarbnik-Anna Misiak- ponieważ wszystkie wolne środki zakładamy za fundusz, są 
wstrzymane inne  inwestycje , zakupy oraz środki z funduszu sołeckiego.  
 
p.Andrzej Janik –ta sytuacja to dla nas nauczka na przyszłość , że nieświadomie coś mówiąc 
możemy spowodować takie konsekwencje.  
 
p.Elżbieta Kościelniak – budowa kanalizacji rozpoczęła się za czasów pani Kuśmierskiej,  
mieszkańcy wiedzieli , że od początku budowy kanalizacji w naszej gminie trzeba za nią 
płacić , nikt nie mówił , że kanalizacja jest za darmo, nie należy ludzi wprowadzać w błąd.  
 
p.Wójt Jerzy Socha –jeżeli chodzi o statut Związku Komunalnego , mieliśmy spotkanie , a 
decyzje nie są jeszcze podjęte.  
Sprawa 30-stki- Miejski Zarząd Dróg- przed naszą gminą wybudował nowy zajazd , nie ma 
już pustych kursów. Mamy propozycję , aby sołectwa które korzystają  z linii 30 –stki 
przeznaczyły swój fundusz sołecki na dopłaty do tej linii. Inne miejscowości mogłyby też 
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dopłacić do PKS-u dla swoich mieszkańców z swoich funduszy, całoroczna dopłata do PKS-u 
to 80 tys. zł. W sprawie przejęcia PKS-u trwają rozmowy większość gmin jest za przejęciem. 
 
p.Agnieszka Gasiak- czy te istniejące kursy linii 30 będą utrzymane do końca roku. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- będą. 
 
p.Ryszars Skoczylas – jeżeli mamy dopłacać do PKS-u to  po co fundusz sołecki. 
 
p.Małgorzata Chmielewska – gmina finansuje PKS,my nie korzystamy. 
 
p.Wójt Jerzy Socha- ul. Leśna w Aleksandrii nie jest budowana kanalizacja , gdyż musieliśmy 
zmniejszyć wartość zadania, z powodów ekonomicznych. Radni z Aleksandrii zwracali 
uwagę  bardziej na budowę dróg na swoim terenie, więc może stąd to nieporozumienie.  
Budowa kanalizacji w miejscowości Aleksandria to kolejne zadania, które będzie w 
przyszłości realizowane. 
 
p.Zdzisław Kowalik- część zniszczonych dróg w Aleksandrii będziemy starali się 
wyremontować z funduszy przeznaczonych na klęski związane z  powodziami  i 
podtopieniami. Naprawy do 50 tyś. robiliśmy sami, jeżeli chodzi o większe uszkodzenia , 
czekamy może pojawią się w/w środki. Budowa kanalizacji w Jamkach jeszcze trwa, 
będziemy rozmawiać z wykonawcą, żeby dodatkowo udrożnił ten przepust. 
 
Ad.20.Sprawy różne.     
 
p.Marcin Poleszczuk-odczytał pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg 
Powiatowych dotyczące interpelacji Radnych i Sołtysów ( w załączniku)  
 
p. Robert Kołodziejczyk- odczytał podziękowania od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego 
Publicznego Przedszkola w Konopiskach dla Radnych Gminy. 
 
p. Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak -Zastępca Wójta –poinformowała o terminie Dożynek 
Gminnych.  
 
Ad. 21. Zakończenie obrad. 
 
p. Marcin Poleszczuk-Czy są jeszcze jakieś pytania? 
 
Pytań nie było. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Ilona  Dudek                                                                            Marcin Poleszczuk 

 


