
Protokół nr 11/2013 

z XXVIII Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 21 listopada 2013 r. godzina 09.00 
 

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 są 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.M.Poleszczuk-czy są uwagi do protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji? 

Rada Gminy protokoły z XXXV, XXVI i XXXVII sesji przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 

 

p. M.Poleszczuk- po ustaleniu porządku obrad wpłynęły jeszcze trzy projekty uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia apelowi Rady Powiatu w Częstochowie 

zawartego w uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 

24 października 2013 roku 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Aleksandria I – tereny Przemysłowe” 

 

 Proponuję następujący porządek obrad: 

 

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 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska 

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Mariana Golanowskiego na działalność Wójta. 

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

gminy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  

2013 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 290/XXXV/2013 z dnia 30 września 

2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - ul. 

Przemysłowa I”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Konopiska - ul. Przemysłowa I”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2014. 
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 15. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014. 

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia apelowi Rady Powiatu w Częstochowie 

zawartego w uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 

24 października 2013 roku 

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – tereny Przemysłowe” 

19. Odpowiedzi na interpelacje. 

20. Sprawy różne.  

21. Zakończenie obrad. 

 

p.M.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. 

p.M.Poleszczuk- udzielił głosu Prezesowi Banku Spółdzielczego w Konopiskach Panu 

Włodzimierzowi Cichoń. 

 

p.Włodzimierz Cichoń – wręczył „Szmaragdowe Odznaczenia za zasługi dla Bankowości 

Polskiej dla Wójta Jerzego Sochy i Radnego Powiatowego Mieczysława Chudzika. 

 

Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku). 

p.M.Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do sprawozdania lub informacji?  

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.H.Ernt - dziękuję Wójtowi za drogę w Hutkach 

p.Z.Lubańska - co ze szpitalem w Blachowni pytanie kieruje do Radnego Powiatowego? Czy 

w Hutkach mieszkańcy II linii zabudowy dostaną pozwolenie na szamba ekologiczne? Z kim 

rozmawiać o tym? Gdzie pisać pisma? 

p.J.Badora – dziękuję Wójtowi Gminy za wkład w drogi. Nie wiem jak to Wójt zrobił, ale 

dziękuje w imieniu swoim i mieszkańców. Odnośnie szpitala pan Skrzypczyński nie dogadał 

się z nowym dzierżawcą szpitala od 1 grudnia szpital ma nowego dzierżawcę.  

p.S.Górniak- jak gmina zamierza rozwiązać problem unoszącego się fetoru z kanalizacji? Co 

jakiś czas to się powtarza. Jak to gmina rozwiąże? Wnioskuję o powołanie wspólnej komisji 

przed kolejną sesją by poruszyć sprawy przedstawionych uchwał. Proszę o przygotowanie jak 

widzi to wójt. 

p.M.Poleszczuk- termin wspólnej komisji ustalimy w sprawach różnych. 

p.O.Szczepańska- proszę radnych o nie podnoszenie podatków. 

p.R. Skoczylas- zgłaszam problem pozrywanego pobocza od Kost- Betu ul. Gościnnej do 

Przejazdowej, zgłaszałem to wcześniej i nadal nic nie jest zrobione w tej sprawie. 



 

 

3 

p.W. Jędryka- zwracam się do Radnych Powiatowych by starali się o naprawę mostu 

powiatowego i drogi są tam duże dziury. Niedługo most się rozpadnie nie będzie ani mostu 

ani drogi. Proszę o interwencję w tej sprawie. 

p.A.Janik- nawiązuję do wypowiedzi radnego Jędryki i proszę o naprawę drogi. 

p.J.Socha- zgłaszałem i starałem się o naprawę, ale widzę, że łatwiej im chyba większe 

odcinki naprawiać.  

p.I.Kowalska – czy świetlica w Rększowicach będzie funkcjonować? Kończy się staż, kto tam 

będzie? Co dalej będzie z naszą świetlicą? 

p.H.Ernt – droga od szkoły do apteki pobocze się poobrywała, proszę o interwencję. 

p.M.Chudzik- odnośnie szpitala sprawdził się czarny scenariusz zamknięcia szpitala. Na wielu 

sesjach informowałem. Byliśmy przeciwni prywatyzacji szpitala. Efekt jest bardzo zły, pan 

Skrzypczyński nie dał świadectw pracy pracownikom, teraz nawet nie mogą ubiegać się o 

„kuroniówkę”. Jest nam strasznie przykro, robiliśmy, co mogliśmy by ratować szpital. 

p.M.Poleszczuk - czy są jeszcze jakieś interpelacje. 

Więcej interpelacji nie było. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 

 
Uchwała nr 295/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi 

na rok 2014, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 

 

p.A.Jarosz- zadałem pytanie odnoście mostu proszę by Radni Powiatowi teraz udzielili  

odpowiedzi. 

p.M.Chudzik- komisje dwukrotnie debatowały i nadal nic się w tej sprawie nie dzieje. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Mariana Golanowskiego na działalność 

Wójta. 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 

 
Uchwała nr 296/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie skargi Pana 

Mariana Golanowskiego na działalność Wójta, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy. 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 297/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie nabycia 

nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy, podjęta jednogłośnie (15 głosów 

za). 
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

p.J.Gonera- omówiła zmiany zaproponowane przez komisje. 

p.Z.Kusmierska- wnioskuje o ryczałtowe rozliczanie posiedzeń komisji, bez ograniczania 

ilości spotkań. 

p.M.Poleszczuk- przypominam, że ten wniosek dotyczy 2014 r a my zatwierdzamy na 2013 r. 

p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 298/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmian w 

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 290/XXXV/2013 z dnia 30 

września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Konopiska - ul. Przemysłowa I”. 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 299/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchylenia 

uchwały nr 290/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - ul. Przemysłowa I”, podjęta 

jednogłośnie (15 głosów za). 
 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska - ul. Przemysłowa I”. 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.R. Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 300/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - ul. Przemysłowa I” ”, podjęta 

jednogłośnie (15 głosów za). 
 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. 

Przejdę teraz kolejno do odczytania stawek podatku na 2014 rok, wg załącznika nr 1 : 

Propozycje stawek od nieruchomości na 2014 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: 0,76 zł. i 0,75 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

 kto jest za stawką 0,76 zł. – 1 osoba 

 kto jest za stawką 0,75 zł. – 14 osób  

Większością głosów przyjmujemy stawkę 0,75 zł. 
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2. Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. 

 

Wszystkie komisje były za stawką 4,56 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 4,56 zł.– 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 4,56 zł. 

 

3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. 

 

Wszystkie komisje były za stawką 0,30 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 0,30 zł.– 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 0,30 zł. 

 

 

Od budynków lub ich części: 

 4. Od budynków mieszkalnych lub ich części.  

 

Wszystkie komisje były za stawką 0,73 zł.  

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 0,73 zł. – 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 0,73 zł. 

 

5. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Komisje zaproponowały następujące stawki: 19,03 zł , 19,20 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką. 19,03 zł  – 14 osób 

kto jest za stawką 19,20 zł.– 1 osoba 

Większością głosów przyjmujemy stawkę 19,03 zł. 

 

6. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym. 

 

Wszystkie komisje były za stawką 10,75 zł.  

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 10,75 zł. – 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 10,75 zł. 

 

7. Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.  

 

Komisje zaproponowały następujące stawki: 4,63 zł , 4,68 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką. 4,63 zł  – 9 osób 

kto jest za stawką 4,68 zł.– 6 osób 

Większością głosów przyjmujemy stawkę 4,63  zł. 
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8. Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. 

 

Komisje zaproponowały następujące stawki: 5,85 zł , 5,90 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką. 5,85 zł  – 10 osób 

kto jest za stawką 5,90 zł.– 5 osób 

Większością głosów przyjmujemy stawkę 5,85  zł. 

 

Od budowli 

9. Od budowli 

 

Wszystkie komisje były za stawką 2%. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 2% – 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 2%. 

 

9a. 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 %  

 

p.A.Misiak – poinformowała o piśmie ze Spółki Wodociągi Częstochowskie. 

p.M.Poleszczuk - wszystkie komisje były za stawką 0,14 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 0,14 zł.– 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 0,14 zł. 

 

Załącznika nr 2 propozycje stawek dziennej opłaty targowej na 2014 rok . 

1. Handel ze straganu  

p.M.Poleszczuk - wszystkie komisje były za stawką 26 zł, proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 26 zł. – 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 26 zł. 

 

2. Handel z samochodu  

p.M.Poleszczuk - wszystkie komisje były za stawką 40 zł, proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 40 zł. – 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 40 zł. 

 

3. Handel z ręki, z kosza 

p.M.Poleszczuk - wszystkie komisje były za stawką 12 zł, proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 12 zł. – 15 osób 

Jednogłośnie przyjmujemy stawkę 12 zł. 

 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 301/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia 

podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
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Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2014. 

Komisje zaproponowały następujące stawki: 56 zł , 54 zł. 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką. 56 zł  – 14 osób 

kto jest za stawką 54 zł– 1 osoba 

Większością głosów przyjmujemy stawkę 56  zł. 

 

p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona na komisjach rady gminy. Czy są jakieś pytania, uwagi 

do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 302/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Konopiska na rok 2014, podjęta większością głosów (14 głosów za, 1 

osoba wstrzymała się). 

 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014. 

p.A.Misiak – we wszystkich pozycjach komisje zaproponowałyby pozostawić stawki z 2013 

roku z wyjątkiem załącznika numer 2 na samym końcu tabeli 29 i 31 oraz w załączniku 

numer 5 dwie osie -38. W 31 komisje zaproponowały 2350 zł i 2950 zł a w 38 komisje 

zaproponowały 1610 zł i 1636 zł. Możemy się doczekać, że wszystkie samochody przeniosą i 

nie będziemy mieć podatków z tego tytułu. 

p.R.Soczylas- ile tych samochodów mają w tej pozycji co chcą obniżyć? 

p.A.Misiak – dwa samochody. 

p.J.Socha- ja dla zasady bym pokazał i obniżył. Jak to ma być kością niezgody i ma nam 

uciec 100 tys. zł podatków tylko o kwotę 1200 zł, to czy warto? Rozmawiał, ze mną 

właściciel, mają dużo samochodów, przenieśli się z innej gminy gdzie są niższe podatki do 

nas. Ja bym chciał utrzymać te swatki i mieć te 100 tys. zł. 

p.W.Jędryka- jestem za tym by obniżyć te stawki, bo 100 tys. zł dla gminy mamy od tego 

przedsiębiorcy. Nie róbmy z tego afery. 

p.A.Misiak – to dotyczy tylko dwóch samochodów. 

p.A.Świtek – jak się zwrócą inni przedsiębiorcy by im obniżyć to, co wtedy? 

p.J.Socha –nie wiem czemu w tej pozycji jest taka wysoka stawka. Może, dlatego że nie 

mieliśmy samochodów i daliśmy maksymalną stawkę. 

p.W.Jędryka- wnioskuję o kwotę 2400 zł. 

p.A.Misiak –w 38 i 31 minimalną lub wyższą 

p.M.Poleszczuk- proszę o głosowanie: 

kto jest za stawką 2090 zł w 29 cztery osie  – 15 osób 

kto jest za stawką 2350 zł w 31 cztery osie  – 15 osób 

p.M.Poleszczuk – ogłaszam 20 minut przerwy 

po przewie  

p.M.Poleszczuk- wznawiam obrady 

Radna Marta Lamch opuściła obrady. 

p.A.Misiak – sprawdziła i wyjaśniła jakie mogą być stawki minimalne 

p.M.Poleszczuk-proszę o ponowne przegłosowanie 

kto jest za stawką. 2090 zł w 29 cztery osie( tak jak w 2013 roku było)  – 14 osób 
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kto jest za stawką 2350 zł w 31 cztery osie  – 14 osób 

kto jest za stawką 1636 zł w 38 dwie osie  – 0 osób 

kto jest za stawką 1610 zł w 38 dwie osie  – 14 osób 

 

p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 303/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie podatku od 

środków transportowych na rok 2014 ”, podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 
 

 

 

 

 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia apelowi Rady Powiatu 

w Częstochowie zawartego w uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie 

z dnia 24 października 2013 roku 

p.B.Ankowska- Lis-przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 304/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia 

poparcia apelowi Rady Powiatu w Częstochowie zawartego w uchwale Nr 

XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku, 

podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r. 

p.A.Misiak – przedstawiła projekt uchwały 

p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy Konopiska na 2013 r., podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – tereny Przemysłowe” 

p.S.Zaleski -przedstawiła projekt uchwały. 

p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 

 

Uchwała nr 306/XXXVIII/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – 

tereny Przemysłowe”, podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje. 

p.J.Socha- odpowiedź dla p.Z.Lubańskiej  dot. szamb ekologicznych– sprawdzimy jak 

wpłynie podanie od osoby zainteresowanej. 
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p.J.Socha- odpowiedź dla p.S.Górniaka- w Konopiskach były podobne sytuacje. Nie mamy 

straży miejskiej, możemy wsiąść komisje by jeszcze raz przeszła i posprawdzała kwity za 

wywóz nieczystości innej możliwości nie mamy. 

p.A.Gasiak- proszę sprawdzić też na Łaźcu. 

p.Z.Lubańska- koło mnie jest rzeka i wszyscy wpuszczają do niej szamba. 

p.J.Socha- proszę uświadamiać mieszkańców. 

p.S.Górniak- gmina może żądać kwitów za wywóz nieczystości. 

p.J.Socha- tak, przeprowadzimy szczegółowe kontrole.  

p.Ryszard Skoczylas- w czerwcu skierowaliśmy pismo do Rady Gminy z prośbą o 

przywrócenie 10% uposażenia od podatku, do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi.  

p.J.Socha- odpowiedź dla p.R.Skoczylasa- tam jest zerwane to pobocze bo samochody 

czekają na wagę, zajmiemy się tym. 

p.J.Socha- odpowiedź dla p.I.Kowalskiej –będziemy chcieli raz w tygodniu utrzymać 

świetlice do momentu kiedy dostaniemy nowe staże. 

p.J.Socha- odpowiedź dla p.H.Ernt – będziemy jeszcze raz interweniować w tej sprawie. 

 

 

Ad. 20. Sprawy różne. 

p.M.Poleszczuk- proponuję wspólne posiedzenie wszystkich komisji 28.11.2013 o godzinie 

8
00

. 

p.Z.Kuśmierska- proszę by radni przychylili się do propozycji by na wspólnym posiedzeniu 

komisji omówić budżet i sprawy dot. wodociągów. 

p.M.Poleszczuk- 28.11.2013 o godzinie 8
00

 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich 

komisji z następującym porządkiem obrad: 

1. Dyskusja nad projektami uchwały o przystąpieniu gmin do spółki PWIK O.Cz. S.A. 

2. Projekt budżetu Gminy Konopiska na 2014 rok. 

3. Sprawy różne. 

p.B.Ankowska -Lis - do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Poczty Polskiej z prośbą o 

obniżenie stawki czynszu 

p.S.Górniak –w Świnoujściu dzierżawa mieszkania o powierzchni 87 m
2
 kosztuje 860 zł.  

p.Z.Lubańska- poczta jest bardzo potrzebna. Co by było jak by ją zlikwidowali? 

p.A.Ankowska – w cenę czynszu wliczone są media takie jak: ogrzewania, woda, ścieki i 

śmieci. 

p.H.Ernt - kto będzie w tym roku odśnieżał? 

p.J.Socha - Firma „Sita”. 

p.H.Ernt – w Hutkach są słabe mosty, dużym sprzętem nie da się tam wjechać. Proszę by 

zgłosić firmie wcześniej by mieli mniejszy sprzęt.  

p.Zbigniew Polak mieszkaniec Aleksandrii – przedstawił co mieszkańcy myślą o podatkach i 

jakie są wysokie. Z roku na rok są podwyższane od 80 do 120 zł. Zwrócił się z prośbą do 

radcy prawnego Platformy Obywatelskiej w Częstochowie. Wymienił gdzie pisał pisma, 

między innymi do Pani Poseł Haliny Rozpondek i na jakie ustawy powoływał się. Na żadne z 

pism nie dostał odpowiedzi.  

p.S.Górniak- odnosząc się do wypowiedzi Pana Zbigniewa Polaka. Przyznaję mu rację. 

Pewna mieszkanka Rekszowic po podziale gospodarstwa ma 0,8 hektara. Nie prowadzi 

działalności rolnej, bo się nie opłaca. Od tego gospodarstwa gdyby była rolniczka nie 

płaciłaby wcale, jedynie ubezpieczanie około 370 złotych za budynki. Obecnie płaci 1060 zł 

podatków na rok. To tak jak by prowadziła działalność gospodarczą. Rolnicy, co mają 

powyżej jednego hektara nie płacą nawet minimalnej stawki. Ja płacę 800 zł, bo nie mam 

jednego hektara. 

p.R.Skoczylas- wszyscy o tym wiemy. Co my z tym możemy zrobić? Nic. To rząd ustala. 
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p.Ryszard Skoczylas- mam trzy pytania 1. W czerwcu skierowaliśmy pismo z prośbą o 

przywrócenie 10% uposażenia od podatku, do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi.  

2. Co ze śmieciami? 3. Jakie kwalifikacje trzeba mieć na stanowisko Dyrektora Biblioteki? 

p.J.Socha-  przywrócenie 10% uposażenia od podatku leży w gestii Rady Gminy. Odnośnie 

śmieci jesteśmy w trykacie ogłaszania drugiego przetargu, będziemy czekać na otwarcie 

kopert. Na Dyrektora biblioteki był ogłoszony konkurs na BIP. Byłem zdziwiony, że żaden z 

nauczycieli nie złożył dokumentów. 

p.B.Ankowska- Lis-  na Stanowisko Dyrektora Biblioteki pięć osób złożyło dokumenty. 

Czterech panów i jedna pani. Z czego tylko trzy osoby z poza Gminy Konopiska spełniły 

wymagania. Wymieniła,  z nazwiska osoby, które złożyły korekty oświadczeń majątkowych. 

p.S.Górniak – czy w 100% będziemy mieć sfinansowane ze skutków popowodziowych? 

Gmina Konopiska znajduje się na liście 12 gmin. 

p.J.Socha-  będziemy musieli 20% dołożyć. W ramach tych środków rozliczymy ul. Strażacką 

z mostem i naprawę mostu na ul. Akacjowej. 

p.Z.Kuśmierska- w sprawozdaniu z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami 

mówił Pan o wyjeździe do Niemiec dotyczącym śmieci, czy mógł by Pan nam coś więcej 

powiedzieć? 

p.J.Socha- tak byłem blisko Frankfurtu , z wójtami z ziemi Lubelskiej. Tam segregacja jest u 

podstaw, w domach. Ludzie mają większą świadomość i dokładnie segregują śmieci. Zdarzają 

im się też, że ktoś zostawia śmieci w lesie. Są też dodatkowe punkty odbioru śmieci. Ładnie 

mają recykling zrobiony. To co Strach buduje to też jest coś takiego jak biogazownie, to jest 

nasza przyszłość. Odpady komunalne zbiera jedna firma a do recyklingu inna firma. Tam tona 

płyt CD kosztuje 2 tysiące euro. Zaproponowałem by u nas zbierać płyty CD i później je 

sprzedać. Zachęcam Was do tego.  

p.S.Górniak – czy w Niemczech jest obowiązek mycia odpadów? 

p.J.Socha- tak. 

p.S.Górniak – czytałem i z wyliczeń wynika, że więcej kosztuje umycie odpadów, niż 

segregacja. Koszty się nie zwrócą. 

p.J.Socha- w Niemickich zakładach produkują płyty z ogniw fotowoltaicznych. Dostaliśmy 

kwotę 7.600.000 zł na lata 2014-2020 przeznaczoną na: oświetlenie, transport i termo-

modernizację. Chcieliśmy włączyć przedszkola ale u nas jest 100 dzieci w przedszkolu a musi 

być 70 i dlatego nie mogliśmy z tego skorzystać. Nie spełnialiśmy podstawowego kryterium.  

Największym naszym wspólnym osiągnięciem jest wcześniejsze rozpoczęcie kanalizacji, 

teraz nie dostali byśmy tyle środków na kanalizację. Najwięcej pieniędzy dostała 

Częstochowa, była brana stopa bezrobocia. Nasz wkład to jest do 15%. Mamy listę 

rezerwową jak by coś wypadło to można by było skorzystać. Nie raz w jednym roku więcej 

inwestowaliśmy, niż te 7 milionów przeznaczone na sześć lat. Teraz nie można od podstaw 

budować budynków i ciągów głównych. Dostaliśmy zgodę od zjazdu na Wygodę w kierunku 

Tarnowskich Gór. W kierunku Aleksandrii walczyliśmy, ale uznali, że to jest mało obciążona. 

Na transport i może trochę  ścieżek rowerowych uda nam się zbudować razem z centrum 

przesiadkowym. 

 

 

Ad. 21. Zakończenie obrad. 

 

Na tym obrady zakończono. 

 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVIII sesji. 
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Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                            Marcin Poleszczuk 

 


