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Protokół nr 6/2014 
z XLV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 29 sierpnia 2014 r. godzina 12.00. 
 
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
Sesję otworzył i poprowadził p.Stanisław Górniak - Przewodniczący Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe sesja jest 
prawomocna do podejmowania uchwał, obecnych jest 15 radnych. 
Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy Konopiska p. Jerzego Sochę, Z-cę 
Wójta Gminy Konopiska p. Magdalenę Jarosz-Wawrzyńczak, p.Skarbnik, p.Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, mieszkańców oraz gości. 
Przewodniczący złoŜył podziękowania dla Pana Marcina Poleszczuka za pełnienie funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołów z  XLIV sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy p.Stanisław Górniak -czy są uwagi do protokołu z XLIV sesji? 
Uwag nie było. 
 
p. Stanisław Górniak - kto jest za przyjęciem protokołu z XLIV sesji, proszę o głosowanie. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  8 radnych 
                            „przeciw”                                    7 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Protokół z XLIV sesji przyj ęty został większością głosów. 
 
Ad. 3 Ustalenie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Górniak- odczytał porządek obrad. 
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2.Przyjęcie protokołu z XLIV 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 ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 
na lata 2014 - 2024. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Kobiór dotyczącego 
podjęcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego. 
13. Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Sprawy róŜne. 
15. Zakończenie obrad. 
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p. Stanisław Górniak-czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 
  
p.Anna Misiak- proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia 
poŜyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy. 
 
p.Stanisław Górniak- czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do porządku obrad?  
Uwag nie było. 
 
Przewodniczący odczytał nowy porządek  obrad. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 
 
Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Robert Kołodziejczyk  
i p. Antoni Frania. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku). 
 
p. Stanisław Górniak - czy są jakieś uwagi do sprawozdania lub informacji?  
Uwag i pytań nie było. 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
 
p.Andrzej Janik- jakie działania zostały podjęte w związku z dzikim wysypiskiem na posesji  
przy  ulicy Śląskiej w Konopiskach? Kiedy właściciel posesji zlikwiduje wysypisko? 
 
p.ElŜbieta Kościelnik- przy ulicy Częstochowskiej, Skośnej  ludzie 30 lat temu wykupili 
działki gminne, kiedy będzie tam wybudowana droga? 
 
p.Ola Szczepańska – przy leśniczówce na ulicy Klonowej rosną drzewa , które zasłaniają 
widoczność drogi Przejazdowej. Proszę o obcięcie gałęzi, zgłaszali to mieszkańcy ulicy 
Kwiatowej. 
 
p.Zofia Lubańska- czy Pani Dyrektor Pogorzelska została odwołana ze stanowiska dyrektora 
SP ZOZ? 
 
p.Andrzej Jarosz- co dalej z autobusem linii 30? Będzie wkrótce zebranie wiejskie , chcemy 
wiedzieć na co przeznaczać środki z funduszu sołeckiego. Czy będzie wprowadzony szkolny 
rozkład jazdy od września? 
 
p.Jan Parkinty- od ulicy Leśnej w Częstochowie podczas opadów płynie woda i zalewa teren 
Walaszczyk. 
 
p.Roman Skoczylas- jakie jest zadłuŜenie gminy wraz z obligacjami i  odsetkami? Informację 
proszę przygotować na piśmie. 
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 p.Marcin Poleszczuk- jaka odpowiedź została przygotowana dla p.Janik po obradach Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa? Proszę o przygotowania sprawozdania, 
dotyczącego zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i 
korzystania ze słuŜbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budŜetu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek budŜetowych Gminy Konopiska. Pytanie 
dotyczy kart płatniczych, wszystkich słuŜbowych: kiedy wydano ,komu wydano, na jaki cel, 
ile sztuk,  czy są to zagraniczne czy krajowe  karty płatnicze? 
 
p.Anna Świtek- proszę o oświetlenie na ulicy Pięknej na słupie o nr 402. 
 
p.Izabela Kowalska- mieszkańcy z Rększowic proszą o kontrolę podłączeń do kanalizacji, nie 
została jeszcze przeprowadzona, sprawę juŜ zgłaszałam. Na drodze wojewódzkiej jest 
załamany asfalt przy poboczu np. przy posesji nr 51, ludzie nie mogą wejść do domów. 
Bardzo często zakład energetyczny wyłącza prąd, co jest uciąŜliwe dla mieszkańców, proszę 
o interwencję. 
 
p.Halina Ernt- proszę o zasypanie rowów przy drodze wojewódzkiej, nie ma pobocza, 
mieszkańcy nie mogą iść drogą, zgłaszam to kolejny raz. 
 
p.Zenon Skwara- proszę załatać dziury w Aleksandrii Pierwszej ulice:  Rolnicza, Akacjowa, 
Kwiatowa, trzeba wyrównać tłuczniem łącznik ulicy Górnej i Przejazdowej. Na ulicy Zielonej  
przy sklepie LEWIATAN jest zły wyjazd i parking  przy sklepie, moŜe tam dojść do 
wypadku, naleŜy wyrównać pobocze przy  przystanku na ulicy Gościnnej. 
 
p.Zofia Lubańska – potwierdzam , Ŝe naleŜy zasypać pobocza, ale trzeba zrobić takŜe 
odwodnienie przy drogach. 
 
p.Ryszard Skoczylas –proszę oczyścić pobocze na ulicy KsięŜycowej, Gwiezdnej i Mostowej. 
Na ulicy  Pięknej są zawęŜone i zniszczone pobocza, piasek dostaje się na ulicę, samochody 
mogą wpaść w poślizg. Na „pograniczu” nie ma utwardzonej drogi. Na wymienionych 
ulicach naleŜy wyciąć drzewa i krzewy , które „wchodzą” na ulicę. 
 
p.Wiesław Jędryka- handel w Konopiskach, stoiska są wszędzie, na prywatnych posesjach 
oraz koło Kościoła, czy moŜna to uporządkować? Czy pobierane jest od tych handlarzy 
inkaso?  
 
p.Andrzej Janik- oświetlenia brakuje teŜ na Górce przy przystanku oraz na końcu Kijasa. 
 
p.Stanisław Górniak – czy są jeszcze jakieś pytania?  
Pytań nie było. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Konopiska. 
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p.Stanisław Górniak – uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy, proszę o odczytanie 
uchwały.  
 
p.Antoni Frania- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały? W związku z tym , Ŝe pytań nie było 
przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwała nr 363/XLV/2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Konopiska. 
 
Podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
 
p.ElŜbieta Kościelniak- proszę o 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie. 
 
p.Stanisław Górniak- wznawiam obrady XLV sesji Rady Gminy. 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego 
gminy. 
 
p.Stanisław Górniak – uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy, proszę o odczytanie 
uchwały.  
 
P.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały? W związku z tym , Ŝe pytań nie było 
przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwał 364/XLV/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego gminy. 
 
Podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
 
p.Stanisław Górniak – uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy, proszę o odczytanie 
uchwały.  
 
p.Antoni Frania- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały? W związku z tym , Ŝe pytań nie było 
przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała nr 365/XLV/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
 
Podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok. 
 
p.Anna Misiak- omówiła projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak –proszę o odczytanie uchwały.  
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały? W związku z tym , Ŝe pytań nie było 
przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwała nr 366/XLV/2014 w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok. 
 
Podjęta większością głosów: 
 
„za”                          głosowało  11 radnych 
„przeciw”                                    0 radnych 
„wstrzymało się”                         4 radnych 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
 
p.Anna Misiak- omówiła projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak –proszę o odczytanie uchwały.  
 
p.Antoni Frania- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały? W związku z tym , Ŝe pytań nie było 
przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwały nr 367/XLV/2014  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
 
Podjęta większością głosów: 
„za”                          głosowało  14 radnych 
„przeciw”                                    0 radnych 
„wstrzymało się”                         1 radny 
 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Kobiór 
dotyczącego podjęcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków 
finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenie 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 
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p.Stanisław Górniak – uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy, proszę o odczytanie 
uchwały.  
 
p.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały?  
 
p.Andrzej Janik- jakie korzyści będzie miała nasza gmina? 
 
p.Stanisław Górniak- zwiększone dochody.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwała nr 368/XLV/2014  w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Kobiór dotyczącego 
podjęcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego. 
 
Podjęta większością głosów: 
„za”                          głosowało  14 radnych 
„przeciw”                                    0 radnych 
„wstrzymało się”                         1 radny 
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poŜyczki dla Stowarzyszenia "Nasze 
Konopiska" na realizację zadań własnych gminy. 
 
p.Anna Misiak- omówiła projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak –proszę o odczytanie uchwały.  
 
p.Antoni Frania- odczytał projekt uchwały. 
 
p.Stanisław Górniak-czy są pytania do uchwały? W związku z tym , Ŝe pytań nie było 
przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwała nr 369/XLV/2014 w sprawie udzielenia poŜyczki dla Stowarzyszenia "Nasze 
Konopiska" na realizację zadań własnych gminy. 
 
Podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Po przerwie. 
 
p.Stanisław Górniak-wznawiam obrady XLV sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Wójt Gminy p.Jerzy Socha-  odpowiedź dla p.A. Janika . Proszę o zabranie głosu panią Kingę 
Zygier. 
 



 

 
 

7 

p.Kinga Zygier- został zlecony operat jakie odpady są składowane na posesji oraz jak 
szkodliwe, następnym krokiem będzie wydanie decyzji i wezwanie właściciela do usunięcia 
odpadów, jeŜeli właściciel posesji  nie odwoła się od decyzji ,potrwa to około miesiąca. 
 
p.Zofia Kuśmierska- czy są to odpady szkodliwe dla środowiska? 
 
p.Kinga Zygier- w opracowaniu jest napisane część odpadów ma wpływ na środowisko. 
 
Wójt Gminy p. Jerzy Socha- odpowiedział na pytanie p.E.Kościelniak, będziemy starać się 
zrobić te drogi. Pytanie pani O.Szczepańskiej , zgłosimy właścicielowi działki, aby podciął 
gałęzie drzew , które zasłaniają widoczność. Odpowiedź dla p.Z.Lubańskiej ,proszę o 
zabranie głosu panią Wiesławę Rodak. 
 
p.Wiesława Rodak- Radca Prawny- 20 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek centralnego Biura 
Antykorupcyjnego delegatura w Katowicach o rozwiązanie stosunku pracy z powodu 
nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne. Rozwiązanie stosunku pracy dotyczy Dyrektor SP 
ZOZ GOZ w Konopiskach. Pani W.Rodak wyjaśniła przebieg kontroli przeprowadzonej w SP 
ZOZ GOZ w Konopiskach. 
Obecnie wszystkie działania są konsultowane z panią dyrektor , w tej chwili ma powierzone 
stanowisko pełnienia dyrektora ZOZ i oświadczyła, iŜ  zakończy prowadzenie działalności 
gospodarczej. Będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko i nic nie stoi na przeszkodzie , 
Ŝeby pani dyrektor startowała ponownie w konkursie. 
 
p.Roman Skoczylas- czy te kontrole  CBA są w całej Polsce? 
 
p.Wiesława Rodak- kontrole w związku z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby, które jednocześnie pełnią funkcje publiczne, prowadzone są w 
całej Polsce. 
 
p.Zofia Lubańska- chciałam zgłosić ,w Hutkach błąkają się dwa bezpańskie psy. 
 
Wójt Gminy p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.A. Jarosza. Porozumienie z MZDiT mamy 
podpisanie do końca roku, po wakacjach wracają kursy szkolne. Do decyzji zebrania 
wiejskiego sołectwa Wąsosz i Wygoda zaleŜy decyzja na co przeznaczą swoje środki z 
funduszu sołeckiego czy na dofinansowanie komunikacji czy na coś innego. 
 
p.Andrzej Jarosz- ale czy w budŜecie będą pieniądze na dofinansowanie kursów 30-stki na 
2015 rok? 
 
p.Skarbnik Anna Misiak- to zaleŜy od decyzji przyszłej Rady Gminy. 
 
Wójt Gminy p. Jerzy Socha- odpowiedź dla p.J.Parkinego -udzieli odpowiedzi  p.Z.Kowalik. 
 
p.Zdzisław Kowalik- w sprawie dróg powiatowych i wojewódzkich w Walaszczykach i 
Rększowicach, będę starł się zorganizować spotkania na drogach min. z panem Orłowskim 
zastępcą kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Częstochowie. 
 
Wójt Gminy p.Jerzy Socha- odpowiedź dla p.M.Poleszczuka- udzieli odpowiedzi  
p.A.Misiak. 
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p.Anna Misiak- karty płatnicze zostały wydanie na wniosek Dyrektora ZSP w Aleksandrii w 
związku z obsługa projektu unijnego Soctrates-Comenius i wyjazdem młodzieŜy do Wielkiej 
Brytanii. Nie wiem ile bank wydał tych kart , wniosek był jeden. Gmina nie posiada więcej 
słuŜbowych kart płatniczych. Pani Skarbnik wyjaśniła regulamin korzystania z kart 
płatniczych przyznanych dla projektu. 
ZadłuŜenie gminy na piśmie mam juŜ przygotowane dla p. R. Skoczylasa. 
 
p.Anna Ankowska- w sprawie skargi dzierŜawcy lokalu przy ulicy Sportowej , po posiedzeniu 
Komisji Samorządu, mieliśmy zorganizować wspólne spotkanie  odbyło się na wniosek 
dzierŜawcy w dniu 28.09.2014r ,nie doszliśmy do porozumienia , poniewaŜ dzierŜawca nie 
zgadza się z naszymi wyjaśnieniami , nie jest zainteresowany przedstawionymi rozliczeniami. 
W chwili obecnej przygotowujemy szczegółową odpowiedź na pisma, sprawa jest w toku. 
 
p.Stanisław Górniak- uczestniczyłem w tym spotkaniu , pani powiedziała iŜ musi 
skontaktować się ze swoim adwokatem. 
 
p.ElŜbieta Kościelniak- naleŜy udzielić odpowiedzi na pisma tej pani, aby nie było 
dodatkowych zarzutów. 
 
Wójt Gminy p. Jerzy Socha- odpowiedź dla p.A.Świtek udzieli p. Z.Kowalik. 
 
p.Zdzisław Kowalik- najprawdopodobniej uda mi się zamontować oświetlenie na ulicy 
Pięknej. Pytanie p.Kowalska Wodociągi Częstochowskie, cały czas kontrolują podłączenia 
mieszkańców kanalizacji, w sprawie wyłączania prądu spróbujemy skontaktować się z 
Tauronem. 
 
p.Kinga Zygier – w sprawie zasypania rowów na drodze wojewódzkiej w Hutkach brak jest 
teraz funduszy w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, ale jeszcze raz wystosujemy pismo. 
 
p.Stanisław Górniak- dzięki staraniom Wójta i moim w Urzędzie Marszałkowskim i WZD w 
Katowicach , droga wojewódzka  908 została ujęta w zadaniach kluczowych w WPF-ie. do 
realizacji w budŜecie Urzędu Marszałkowskiego na 2018-2020 rok. Niedawno otrzymałem 
odpowiedź Ŝe kompleksowa przebudowa drogi 908 będzie realizowana w latach 2018 - 2020. 
 
Wójt Gminy p. Jerzy Socha- odpowiedź dla p.Z.Skwary- udzieli odpowiedzi p. Z.Kowalik. 
Część dróg moŜecie wyremontować z funduszu sołeckiego dotyczy to ulicy KsięŜycowej, 
Pięknej , Mostowej i Granicznej. 
 
p.Zdzisław Kowalik- po doŜynkach nasi pracownicy będą łatać dziury. W sprawie 
skrzyŜowania na ulicy Zielonej, spróbujemy skontaktować się z właścicielem sklepu. 
 
p.Ryszard Skoczylas – o przeznaczeniu funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. 
 
Wójt Gminy p. Jerzy Socha- odpowiedź dla pana W.Jędryki, chcemy uruchomić parking przy 
kościele jako plac targowy w tygodniu , na kilka godzin dziennie tak jak to jest stosowane np. 
w Niemczech. W sprawie handlu  na prywatnych posesjach sprawdzimy pobieranie inkasa od 
tych osób. Odpowiedź dla pana A. Janika moŜe uda nam się zamontować oświetlenie, w 
zgłoszonych miejscach. 
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Ad. 15. Sprawy róŜne. 
 
Pan Stanisław Górniak-w związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Jamki Pana Jerzego 
Fornalika, proszę wszystkich o powstanie i uczczenie jego pamięci minutą ciszy. 
 
Minuta ciszy. 
 
p.Stanisław Górniak- poinformował o pismach Wojewody dotyczących składania oświadczeń 
majątkowych na koniec kadencji. Poinformował o doŜynkach powiatowych oraz „Święcie 
Plonów” organizowanych przez Bractwo Kuźnic w Hucie Starej. 
 
Wójt Gminy p. Jerzy Socha- chciałbym zaprosić wszystkich obecnych na „DoŜynki Gminne” 
7 września do Konopisk.  Pan Wójt poinformował o 15 miejscu, a 2 miejsce wśród gmin z 
województwa śląskiego, w  rankingu samorządów 2014 - najlepsze gminy wiejskie oraz o V 
miejscu w kategorii gmin wiejskich na jubileuszowej gali Rankingu Samorządów 
Rzeczpospolitej ostatniego dziesięciolecia.  
 
p.Ryszard Skoczylas- na jednej z sesji ustaliliśmy , Ŝe doŜynki będą kolejno alfabetycznie 
odbywać się w kaŜdej z miejscowości , tak aby kaŜda wieś mogła się promować. Dlaczego 
kolejny rok, doŜynki organizowane są w Konopiskach, a informacja ta została podana późno. 
 
p.Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak- informacja o organizowaniu doŜynek w Konopiskach 
była juŜ dawno przekazana , nikt nie protestował , chcąc organizować alfabetycznie kolejną 
miejscowością byłyby Jamki z przyczyn oczywistych nie mogły być tam organizowane. 
 
p.Ola Szczepańska- KGW wiedziały o organizacji doŜynek wcześniej . Myślę , Ŝe Konopiska  
są dobrym miejscem na organizację doŜynek , ze względu na dobry dojazd  z kaŜdej 
miejscowości duŜą ilość parkingów. Jest tutaj hala sportowa , którą moŜna wykorzystać 
podczas złej pogody. 
 
p.Zenon Skwara- czy zostanie przywrócona organizacja doŜynek wg alfabetu? 
 
Jedna Radna opuściła obrady. 
 
p.Magdalena Jarosz –Wawrzyńczak- to zaleŜy od przyszłych władz. 
 
p.Wiesław Jędryka- uwaŜam , Ŝe organizacja doŜynek w kaŜdej miejscowości to był zły 
pomysł, bardzo mało ludzi przyjeŜdŜało na te doŜynki. 
 
p.Zofia Kuśmierska- na poprzedniej sesji w interpelacjach pytałam o środki finansowe 
przeznaczone na ulicę Sadową. Pan Wójt i Pani Skarbnik udzielili mi dwóch róŜnych 
odpowiedzi, a na tydzień przed sesją było zlecone zadanie z wolnej ręki więc było wiadomo 
przed sesją skąd zostaną przekazane środki. 
 
p.Zofia Lubańska- co z samochodem , który został zakupiony do przewozu osób 
niepełnosprawnych , gdzie on się znajduje? Z  jakiego projektu były organizowane wycieczki 
podczas wakacji min. do Włoch? Od koloni Hutki w lewo  tez są dziury na drogach. 
 
Wójt Gminy p.Jerzy Socha –droga w Hutach  jest zgłoszona do realizacji ze środków 
powodziowych. 
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p.Magdalena Jarosz –Wawrzyńczak- wycieczki zagraniczne organizowano w wakacje nie 
były finansowane z  Ŝadnego projektu, były to wyjazdy prywatne. 
 
p.Andrzej Jarosz- po doŜynkach chciałbym aby została naprawiona droga powiatowa Wąsosz 
Łaziec. 
 
p.Roman Skoczylas –jednostki OSP mają zgłoszone zakupy w sklepie w Częstochowie, kiedy 
będzie moŜna zrobić zakupy? 
 
Wójt Gminy p.Jerzy Socha- o tym decyduje Komendant, proszę poruszyć ten temat na 
najbliŜszym posiedzeniu zarządu. 
 
p.Stanisław Górniak- czy są jakieś  pytania? 
Pytań nie było. 
 
Ad. 16. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący podziękował za udział w sesji i zamknął XLV obrady. 
Sesja trwała do godziny 14.30. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Ilona Dudek                                                                           Stanisław Górniak 

 
 


