
 
Protokół nr 2/2015 
z VII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lutego 2015 r., godz. 13:00.  
Sesja wyjazdowa - Korzonek 87. 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W VII sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady- Pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad, jest kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska może 
obradować i podejmować uchwały. 

p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: Panią Poseł Halinę 
Rozpondek, radnych, sołtysów byłych i obecnych, Wójta Gminy Konopiska –Pana Jerzego 
Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Zofię Kuśmierską, Zastępcę Skarbnika Gminy – Panią 
Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, Radcę Prawnego – Panią 
Wiesławę Rodak, pracownika biura Rady – Panią Annę Podsiadlik, pracowników urzędu oraz 
zaproszonych gości i mieszkańców. 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy. 

p.E.Bałdyga –Protokół z sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany 
drogą elektroniczną radnym. Czy są uwagi do protokołu z VI sesji? 

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie protokołu z VI sesji. 
 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z VI sesji. 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad.: 
 
p.E.Bałdyga –odczytał porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z VI 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 radny. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie obrad 

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
 
Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
p.E.Bałdyga – zaproponował: 
p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Żurek – Wójt Gminy. 
 
p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania lub informacji?  

Uwag i pytań nie było. 

p.J.Żurek- odczytał odpowiedź na interpelację p.S.Górniaka. Wnioski – totalny bałagan, jeśli 
chodzi o wszczęcie wszystkich postępowaniach, nie tylko adiacenckich. To samo jest z 
mieszkaniówką. Jest audytor, który jest zatrudniony w urzędzie, składa sprawozdania i co, kto 
się tymi sprawozdaniami interesuje? Te dane, które przedstawiłem są możliwe, dzięki 
wyznaczenie przeze mnie specjalnego pracownika, dobrze, że ten chłopak jest poukładany, 
ponieważ nic z niczego nie wynika. Próbowano zrobić program, ale się nie sprawdził. 



Przychodzą ludzie po zwrot weksla i wstyd. Mówi się, że ludzie mają niezapłacone, oni 
przychodzą i pokazują potwierdzenia wpłaty. Audytor zwracała uwagę w każdym 
sprawozdaniu, nikomu nie chciało się czytać. Ta pani siedzi w biurze Rady Gminy. Mam 
nadzieje, że ten pracownik dokopał się do wszystkich informacji. To będzie jeszcze raz 
weryfikowane. Nie bez przyczyny fama niosła, mówili „aleś ty głupi, że płacisz”. Wstyd, tak 
szanująca się gmina nie postępuje. Mam informacje, że rodzina nie ma, z czego żyć, jest cały 
czas na zasiłkach z GOPS-u, ona ma 20 tys. zł zadłużenia. Jak można? Skąd oni mają wziąć 
pieniądze? Zadłużenie z ileś lat temu odsetki cały czas są naliczane. Jeżdżą samochodami a za 
mieszkanie nie mają pieniędzy. Po co ja mam płacić jak inni nie płaca i to narasta z roku na 
rok. Tak być nie będzie. Jestem na zebraniach wiejskich i ludzie pytają mnie jak to jest, że 
jeden płaci a drugi nie. Powiedziałem, spokojnie ci, co nie płacili zapłacą. Dużo jest 
rozkładania na raty. Pani bardzo uboga, nie ma, z czego żyć, pisze pismo o rozłożenie na 10 
lat opłaty adiacenckiej i chce płacić po 20 zł przez 10 lat. Jest parę innych tematów, ale na 
bieżąco będziemy sobie wyjaśniali. Dobrze, że wpłynęła ta interpelacja, ale dobrze, że ktoś 
tym się wcześniej zajmował, bo na dzień dzisiejszy nie było by żadnej informacji. Wszyscy 
dobrze wiemy, kto się tym zajmował i kto tego nie robił, kto tego nie dopilnował. Mamy 
specjalnego gościa, któremu chciałbym udzielić głosu. 

p.Poseł Halina Rozpondek- pogratulowała Radnym wyboru, pogratulowała Panu Wójtowi i 
Sołtysom. Życzyła jak najlepszego rozwoju gminie Konopiska. By nie było kłopotów 
finansowych oraz by było dużo środków finansowych na rozwój. To jest rutynowa wizyta, po 
wyborach samorządowych staram się odwiedzić jak najwięcej gmin. Jestem 
wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, już 
10 lat. Nie straciłam tego kontaktu z mieszkańcami, który miałam 15 lat temu. Dzisiejsza 
wizyta jest związana jak to zwykle bywa min. w sejmie pod koniec kadencji zastanawiają się, 
co by tu zrobić, co sprzyja obywatelom. Powołano specjalną komisję sejmową, która będzie 
robiła przegląd aktów prawnych dot. samorządów i tych finansowych. Stąd moja wizyta i 
chętnie dostane informacje czy teraz czy na mejla dot. samorządów. W sejmie są dwie ustawy 
ściśle związane z samorządem: tzw. prezydencka ustawa o współdziałaniu w samorządzie 
lokalnym i druga o samorządzie gminnym - zmianie ustawy o samorządzie gminnym innych 
ustaw. Pierwsza jest bardzo korzystna dla samego społeczeństwa, bowiem tworzy możliwości 
dla szeregowego, podstawowego obywatela. Dzisiaj według konstytucji podstawową 
jednostka jest gmina, możliwości organizowania są duże, można był powiedzieć, że po 
uchwaleniu tej ustawy, każdy obywatel ma bezpośredni wpływ na samorząd. Druga daje 
możliwości łączenia się gmin, co ma sprzyjać możliwości rozwoju. Szczególnie gmin 
biednych, co nie dają sobie rady finansowo. Mogą łączyć się powiaty w związki, gminy z 
powiatami. Łączenie się gmin ma sprzyjać możliwością rozwojowym. W 1998 roku była 
ustawa o reformie administracyjnej państwa, ona działa przez 20 -25 lat. Będą zmiany, które 
będą skupiały się na łączeniu a nie rozdrabnianiu gmin, by było mniej regionów, mniej 
powiatów. Dzisiaj najbiedniejsze z jednostek samorządu są powiaty. Proszę o pytania. 

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali za przybycie i wręczyli kwiaty 
Pani Poseł Halinie Rozpondek. 

Oklaski. 
 
Ad. 6. Interpelacje radnych. 
 
p.R.Skoczylas- Pani Poseł przedstawiła sprawę z ustawami. Wiemy, że rząd rządzi już 8 lat, 
cała odpowiedzialność spada na gminy, nie dostajemy pomocy. Wcześniej mieliśmy więcej 



pieniędzy, mogliśmy więcej zrobić, są dodatkowe przedszkola, żłobki, chodniki i inne 
musimy do wszystkiego dokładać, czy chcemy robić chodnik przy drodze wojewódzkiej czy 
powiatowej to musimy robić, bo nikt nie ma pieniędzy. Musimy podnosić podatki, bo jak nie 
podniesiemy podatków to nie dostaniemy subwencji. Gminy przez to są coraz bardziej 
zadłużone, coraz biedniejsze. Ładnie mówi Pani o powiatach. Powiaty doprowadziły, do tego, 
że zabrano nam rejestrację pojazdów, co były duże wpływy. Zwiększają się tylko urzędnicy. 
Odnośnie odśnieżania gmina odśnieża swoje drogi powiat powiatowe i wojewódzkie. Jedzie 
nie po swojej drodze, bo musi dojechać i nie odśnieża, robi te kilometry, jak by to było na 
naszej gminie to by tyle kilometrów nie robił. Mógłby po drodze wszystko odśnieżyć, to 
wszystko się kłuci. Dobrze wszyscy wiemy, że w naszym kraju nie jest lepiej tylko coraz 
gorzej. Pamiętam jak prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i mówił, że w 2015 roku 
zarabiać będziemy tyle, co w unii, bliżej byliśmy 10 lat temu niż teraz. Deputowani to takie 
pensje mają, ale nie mają się nic one do naszych pensji. Posłowie krzyczą, bo mają mało 
widzimy, co się robi w kopalniach, cały dorobek się wyprzedaje, nic osobiście nie mam do 
Pani Poseł, te przekazy powinny iść do góry. 
 
 
p.A.Chmielewska- ponawiam prośbę w sprawi ułożenia pytań do dyrektorów. Do dnia 
dzisiejszego ani jedno pytanie nie wpłynęło. Planuje zorganizować spotkanie z dyrektorami, 
chcemy przekazać, co mają dla nas przygotować. 
 
p.P.Szczerbak- czy gmina przewiduje połączenia autobusowe ze szpitalem w Blachowni? 
 
p.J.Żurek- na tą chwilę komunikacja, że szpitalem odbywa się poprzez MZK, gdzie gmina 
partycypowała w kosztach. Ja w budżecie nie mam przeznaczonych pieniędzy na ten cel. Nikt 
w tej sprawie nie występował, widocznie komunikacja jest wytaczająca lub niepotrzebne. 
Były zawirowania z funkcjonowaniem szpitala. Sama gmina nie będzie występowała z takim 
pomysłem. Jeżeli będzie taka potrzeba, pamiętam, że Starostwa, Blachowni i Konopiska 
występowały o przedłużenie linii. 
 
p.E.Bałdyga- w związku z nowym planem, że nie mają się rozdrabniać tylko łączyć czy jest 
szansa przywrócenia Województwa Częstochowskiego? Dużo straciliśmy na tym jako miast 
Częstochowa. 
 
p.S.Górniak- mam pytanie do Pani Poseł i do Pana Wójta. Zaapelować o rozpoczęcie małej 
wojenki na górze w sprawie udzielania się powiatów w zadania własne transportu. Nie 
wyobrażam sobie by gminy wchodzące w skład jakiegoś porozumienia bezkonfliktowego, 
zawsze będą jakieś niedomówienia, że ta gmina ma więcej ta mniej, będą potrzebne 
ekspertyzy. Moim zdaniem powiat ma zadania własne również zapewnienie transportu 
publicznego i powinien to załatwić powiat. 
 
p.J.Żurek- mogę odpowiedzieć, dzisiaj wróciłem ze spotkania. Powiat ma zapewnić do granic 
gminy, reszta jest w gestii gminy. Ta ustawa nie pozwala przekraczać granic gminy bez 
porozumień. Przypomniał jak autobus wysadzał ludzi min. chorych, starszych, pusty jechał do 
tej miejscowości by nawrócić, a ludzie szli za autobusem. Mamy dziś na sesji panią prawnik, 
pracuje w starostwie, może to wyjaśnić. Są prowadzone prace nad stworzeniem związku, 
który pozwalałby na przekraczanie granic. Z tego wynikają kolejne tematy. Tam gdzie są 
szkoły jak nie zapewni się transportu to wtedy szkoły wymierają. Marszałek powinien się tym 
zająć, on mówi, że zapewnia transport szynowy. 
 



p.W.Rodak- wyjaśniła zasady od 2017 roku wchodzi w życie nowa ustawa o transporcie 
zbiorowym, ona wprowadza organizatora transportu publicznego. Na terenie gminy 
obowiązek zorganizowania transportu ma gmina. Pomiędzy gminami organizuje powiat, 
organizatorem jest marszałek województwa. Powiat ma obowiązek ustalenia linii 
użyteczności publicznej, one mają łączyć gminy. Jeżeli chcielibyśmy by ten przewoźnik 
jeździł to teranie gminy, nie tylko obsługiwał połączenia między gminne to musielibyśmy 
wtedy uczestniczyć w kosztach takiej obsługi. Powiat ma takie wyjście, wszystko to zbliża się 
wielkimi krokami, bo rok wcześniej trzeba ogłosić przetarg na wyłonienie operatora 
transportu publicznego. Powstaje problem czy skomunalizować PKS? PKS ma dobrą cenę za 
wozokilometr w odróżnieniu od MZK, ale nie jest w dobrej kondycji. Minister chce go od 
dłuższego czasu sprzedać, co mu się nie udaje. Trzeba ustalić, jaka jest prawdziwa kondycja 
PKS. Tabor mają przestarzały, mogą mieć przedrosty zatrudnienia i związki zawodowe. 
Minister może, skomunalizować przedsiębiorstwo na rzecz powiatu, związku powiatu lub 
związku gmin. Dziś było spotkanie na ten temat, wszyscy wójtowie są za tym by 
skomunalizować PKS tylko nikt się nie pyta o sytuację finansową tej firmy, a PKS może 
normalnie stawać do przetargu i może wygrać. Przewoźnik na liniach publicznych będzie 
mógł dostać dofinansowanie, jeżeli linia będzie nie rentowna i z tytułu ulg. Na dzień 
dzisiejszy w starostwie trwają prace nad ustaleniem linii użyteczności publicznej, zostało 
sporządzone studium. W tej chwili gminy powinny się wypowiedzieć czy te wskazane 
połączenia im wystarczą, czy będą chciałyby by ten przewoźnik obsługiwał w większym 
zakresie daną gminę. Po uzyskaniu wiarygodnych informacji o kondycji PKS-u, bo z tego, co 
wiemy obecnie generuje ponad 1 milion złotych straty, która była pokrywana z wyprzedaży 
majątku, który wyprzedali. Jakie to ma znaczenie? Gdyby był skomunalizowany PKS to nie 
trzeba by ogłaszać przetargu. Jeżeli będzie ogłoszony przetarg zostanie wyłoniony operator, 
firma komercyjna. Problem jest taki, że tu na terenie oprócz PKS i MZK nie ma dużego 
przewoźnika. Da się to rozwiązać ogłaszając przetarg, dając linię rentowne i nierentowne. 
Wyjście jest. Trzeci wariant to powiat może skomunalizować PKS i dać prawa własnemu 
podmiotowi wewnętrznemu bez przetargu lub w trybie przetargu wyłania tego operatora. Jest 
jeszcze tryb koncesyjny. W temacie linii trzeba zgłaszać uwagi, jak mają przebiegać. 
Uczestniczce w tych sprawach i mam wiedzę na ten temat i mogę odpowiedzieć na pytania. 
 
p.J.Żurek- temat jest gorący. 3 marca mamy wyznaczone kolejne spotkanie w tym temacie 
wraz z przedstawicielami PKS-u. Dużo się mówi o PKS, a PKS nie bierze w tym udziału. 
Potrzebne są podstawowe dane, temat trwa. Są niedobre doświadczenia dot. związku gmin 
dot. ustawy śmieciowej, co z tego wyniknęło, jaki bałagan. Czasu mamy coraz mniej, bo 
chcąc przeprowadzić przetarg trzeba to zrobić przed 31 grudnia, br. 
 
p.Poseł Halina Rozpondek- ustawa obliguje samorządy od 2017 roku gdyby Państwo, którzy 
bezpośrednio w tym uczestniczą widzieli jakieś przepis, który mógłby blokować, trzeba to 
zgłosić, by można było to przedyskutować i zgłosić. Ta ustawa to ukłon do PKS- u, sama 
osobiście interweniowałam u ministra finansów w sprawie PSK-u Częstochowskiego i PKS-u 
Lublinieckiego, bo były już do likwidacji. Związki zawodowe i załoga mówiły, że zrobią 
wszystko by sytuacja się poprawiła, ale z tego, co tu widzę sytuacja się nie poprawiła. 
Komunalizacja na rzecz powiatu? 
 
p.J.Żurek- komunalizacja, tylko na rzecz powiatu może być. 
 
p.W.Rodak- komunalizacja lub związek gmin. Z tego, co wszyscy wójtowie się wypowiadali 
to są za komunalizacją. Skutki poniesie ten, kto skomunalizuje. 
 



p.Poseł Halina Rozpondek- to jest niebezpieczne. Moim zdaniem związek gmin jest bardziej 
bezpieczny. Panu Górnikowi chce powiedzieć, że jest różnie, my mamy przykład związku 
kanalizacyjnego, działa od 1991 roku i działa bardzo dobrze. Na Śląsku transport publiczny 
też jest w ramach Śląskich związków. Całe szczęście, że jest dużo czasu i można wybrać. 
Dużo czasu też było w ramach zorganizowania się do gospodarki odpadami, a niektóre gminy 
zabrały się za to miesiąc, dwa tygodnie przed wejściem ustawy w życie i później były duże 
skargi.. Zwracam się do Pana Wójta, Pani Prawnik, Radnych i do Państwa jak by były jakieś 
przepisy, które by blokowały proszę o informację. Panie Przewodniczący, to, że będzie mniej 
województw, a z powiatami wiele grup politycznych uważa, że powinni zlikwidować. Ja 
uważam, że powinno być zdecydowanie mniej nie 300 a 150 i powinny być lepiej 
finansowane. Powiaty nie mają takiego majątku jak mają gminy, przez to są biedne i nie 
starcza im dofinansowanie państwa. Regiony, też prawdopodobnie będzie mniej. To jest 
bardzo ważne, kto pracuje przy takiej ustawie związanej z podziałem administracyjnym, bo 
każdy ciągnie do siebie. Wszystko jest możliwe, województwo może nazywać się 
małopolskie ze stolicą w Częstochowie. Powstania takiego województwa jak mieliśmy do 
1998 roku z wielkim żalem, z wielką przykrością mówiłam, że stracą te duże miasta. 
Częstochowa straciła najwięcej, będąc województwem miała 260 tysięcy mieszkańców a 
obecnie nie ma 230 tysięcy. Ubyło miejsc pracy, poszły instytucje to i ubyło ludzi, ubyło 
wszystkiego, inwestorzy nie są zainteresowani miastami powiatowymi, wszyscy chcą być 
blisko. Na Śląsku się chętnie lokują, a niestety nas omijają. Mamy dwie strefy ekonomiczne. 
Posłowie i wszyscy, kto tylko ma możliwości robią wszystko by do tych stref ekonomicznych 
przyszli inwestorzy, bo to nie tylko miejsca pracy dla Częstochowy, ale i dla ościennych 
gmin. Jestem bardzo, za tym, żeby było województwo, ale jestem w niewielkiej grupie, która 
by takie działania podjęła. Nie ma takiej woli. Nawet koledzy o swoich np. Koszalińskim, 
Radomskim nie ma takiej woli. Jak by się jakakolwiek iskierka pojawiła to działania podejmę. 
To nie jest tylko 8 lat. Wiele tak się składa na rozwój. Środki unijne spowodowały, że nasz 
kraj wygląda zupełnie inaczej niż 10 lat temu, to nie ma porównania w wielu aspektach. Pan 
Kwaśniewski nie pamiętam, ale nie miał uprawnień tak powiedzieć, że będziemy jak Niemcy 
czy Wielka Brytania za 10-15 lat nawet nie wiem czy 100 lat nam potrzeba. Musimy 
pamiętać, że w 2020 roku duże środki nam się kończą. Wybudowaliśmy mnóstwo hal, 
mnóstwo obiektów, które później będzie trzeba utrzymać. Tym się najbardziej, martwie. Nie 
znam posła, który mówiłby by podnosić uposażenie, poza Posłem Kaliszem, który od czasu 
do czasu coś tam powie, a mamy 1/10 tego, co w europie. Nie dorównujemy zachodowi, tak 
jak nasz cały kraj. Było by zupełną głupotą gdyby się o tym mówiło z jednej strony mając 
obszar pewnego rodzaju dobrobytu a z drugiej strony obszar biedy. Robi się różne działania 
by pomagać tym biednym, ale lepiej by było gdyby tych biednych nie było, by mogli sami 
pracować i zarabiać. Wszyscy robimy wszystko by nasz kraj był bogatszy i mam nadzieje, że 
tak się stanie. 
 
p.S.Górniak- chciałem dołączyć do dyskusji odnośnie ustawy o transporcie publicznym i 
ustawy o łączeniu gmin. Analizując ustawę o transporcie publicznym stwierdzam, że zrobiona 
ona jest po to by ułatwić wprowadzenie ustawy o łączeniu gmin. Chcąc realizować ustawę o 
transporcie musielibyśmy zawrzeć związek gmin. Odnośnie jakości związku komunalnego 
gmin polecam Pani artykuł z nowej „Trybuny Częstochowskiej” o Związku Gmin i Powiatów 
jak on działa. Odebrano nam art. 64 ustawy o samorządzie gminy, decydowanie o taryfach, 
zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki na rzecz zgromadzenia ogólnego związku. W tym 
artykule widać jak oni dbają o nasze interesy. 
 
p.Poseł Halina Rozpondek- pierwszy raz od Pana słyszę o tym artykule, przeczytam go. 
 



p.S.Górniak- polecam drugi artykuł „Do związku nie wstąpią Mstów, bo woda za droga”. 
Wnioskuje by cała rada spotkała się z Wójtem celem przedyskutowania działalności 
gospodarki wodno – ściekowej. Byliśmy z radnymi w Boronowie, sami prowadzą gospodarkę 
wodno – ściekową. Poinformowali nas, że tylko z odpisu wat-u uzyskali dochód 1,5 mln. zł 
od 2010 roku, a od 2008 roku 2 mln. zł. Jak na taką gminę to jest duża kwota. Musimy 
rozpocząć dyskusję w tej sprawie. Co zrobić w latach 2020 zostaniemy tylko przy podatkach? 
Trzeba szukać innych źródeł. 
 
p.J.Żurek- nie spotkamy się. Trzeba było o tym myśleć przed przystąpieniem do projektu 
kanalizacji w gminie. To jest za duży projekt, nie pozwolę by ktoś majstrował i może 
wywrócić gminę do góry nogami. Wszyscy wiemy, jakie są zasady rozliczania projektu. 
 
p.S.Górniak- nie chodzi o majstrowanie. Chodzi o przeprowadzenie dyskusji jak możemy to 
rozwiązać. 
 
p.J.Żurek- gdzie jest jakakolwiek oczyszczalnia? 
 
p.S.Górniak- znam gminy, które nie mają własnych oczyszczalni i nie mają własnej wody, 
kupują i działają. 
 
p.J.Żurek- trzeba było to zrobić 4 lata temu jak był Pan radnym i przewodniczącym rady. 
Trzeba było się wcześniej tym zając a nie teraz jak zbliża się do rozliczenia projektu. Proszę 
mnie w to nie wciągać.  
 
p.E.Bałdyga – ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
p.E.Bałdyga – wznawiam obrady. 
 
p.S.Górniak- proszę o przegłosowanie mojego wniosku, bo Wójt nie ma takich uprawnień by 
zabraniać radzie spotkania się.  
 
p.E.Bałdyga – tak, ma Pan racje. Proszę o sprecyzowanie wniosku. 
 
p.S.Górniak- Wnioskuje o spotkanie się całej rady w celu przedyskutowania spraw 
związanych z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Konopiska. 
 
p.M.Poleszczuk- chciałbym, aby na to spotkanie przygotował pan biznes plan. Jest Pan 
inicjatorem tego pomysłu. Związek komunalny będzie utrzymywał się z takich pieniędzy, jak 
ma wyglądać związek, co będzie wchodziło w skład związku, tej firmy, co będzie 
obsługiwała, bo dziś wypiszemy się ze związku, jutro pęknie rura i kto pojedzie? Ja?. Pan 
Wójt? Pojedziemy i szpadlem będziemy naprawiać awarie?. Żebyśmy znowu nie siedzieli 
kilka godzin i żeby wszystko pozostało w tym samym miejscu. 
 
p.B.Ankowska-Lis- są branżowe komisje, można to skierować na taką komisję i zaprosić 
zainteresowanego. Może ta komisja wypracuje stanowisko i przedstawi wszystkim. Po to są 
branżowe komisje, by wypracowały wnioski. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie wniosku p.S.Górniaka. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  10 radnych 



                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         5 radnych 
Wniosek został przyjęty większością głosów. 
 
p.E.Bałdyga – proszę o ustalenie terminu komisji. 
 
p.R.Skoczylas- chodzi mi o światłowód co idą po tych słupach ludzie mnie pytają, co to jest? 
na co to jest? Nie wiem, co mam im odpowiadać. Wiem, że to jest internet, ale chciałbym 
ludziom precyzyjnie odpowiedzieć. Czy to firma uczestniczy?, Czy to gmina robi? 
 
p.P.Szczerbak- w sprawie internetu, by ta firma co zakłada udostępnić za darmo możliwość 
korzystania mieszkańcom. 
 
p.R.Skoczylas- mam pytanie do p.Z.Kowalika robi się ostatni etap kanalizację na ul. 
Wrzosowej i na ul. Leśnej, do zakrętu, a dalej ludzie będą, czy nie mieli kanalizację? 
 
p.Z.Kowalik- wyjaśnił, zakończył się w tym momencie na przepompowni. Można zrobić 
kolejną część, ale z własnych środków, bo dofinansowanie, jakie mogliśmy uzyskać to 
uzyskaliśmy maksymalnie. W pierwszym okresie nie były przyjęte te ulice, w związku z 
przetargami, te kwoty spadały i można było wciągnąć ul. Wrzosową i na ul. Leśną, ale tylko 
do tego odcinka. 
 
p.Z.Skwara- chciałem zgłosić kanalizację dwa budynki na ul. Piaskowej koło p.Kozaka od 
tych ludzi, co występują. 
 
p.Z.Kowalik- tam nie było podłączone, po przetargu wiosną wchodzą. 
 
p.E.Bałdyga – czy są jeszcze jakieś interpelacje? Nie widzę. 
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
p.K.Zygier- omówiła uchwałę. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 32/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, podjęta jednogłośnie. 
 
 
 



 
 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych. 
p.J.Janik - omówiła uchwałę. 
 
p.B.Morzyk- czemu tak mało 8%? 
 
p.W.Rodak- 4 lata temu było zmieniane z 10% na 8%. 
 
p.O.Szczepańska- 8% to nie jest dużo. Dużo ludzi wpłaca przez internet, w gminie wpłacają  
za śmieci i przy okazji podatek. Około 30-40% ludzi wpłacało u mnie u sołtysa, to nie jest 
duża kwota. 
 
p.J.Janik –to uszczupla nasze dochody. W innych gminach jest tak, że zbierają bezpośrednio 
na rachunki. 
 
p.R.Skoczylas- sołtysi pracy mają coraz więcej.  
 
p.O.Szczepańska- w innych gminach mają stałą kwotę płaconą. 
 
p.A.Janik- proponuję określić, jakie inkaso by satysfakcjonowało sołtysów by mieć, nad czym 
dyskutować. 
 
p.J.Janik – w budżecie na ten rok została przewidziana taka sama kwota jak w zeszłym roku. 
 
p.R.Skoczylas- sołtys- w sowim imieniu i w imieniu kolegów. Ile poświęcamy czasu na 
roznoszenie tych decyzji? Jak by te wszystkie decyzje wysłać pocztą to, jaki to byłby koszt? 
Kiedyś upomnienia były tylko dwa razy w roku, w maju i w listopadzie. Zabrano nam z 10% 
na 8%, pani skarbnik miała różne pomysły, nie chciał bym gminy narażać na koszty, nikt nam 
nie połaci delegacji, nie zwraca kosztów paliwa. Ja dwa tygodnie od rana do wieczora musze 
te nakazy roznosić. 
 
p.E.Bałdyga – pochylimy się nad tym na przyszłym budżecie, nie chcielibyśmy tego budżetu 
zmieniać, jest to słuszny wniosek. Na przyszły rok pochylimy się nad tym. 
 
p.Z.Skwara- ile razy mamy chodzić z tymi upomnieniami? Listonosz jak idzie to zostawia 
awizo, a my po cztery razy chodzimy i ludzie nam nie otwierają a są w domu. 
 
p.J.Żurek- trzeb wziąć się za pracę. Będzie goniec i skończymy z roznoszeniem przez 
sołtysów. Gdzieś te granice absurdu zostały zatracone. To są przychody własne gminy. 
Kanalizację każdy chce, skąd mamy na to wszystko wziąć pieniądze? Skończymy z tym, nie 
będziemy Was obciążać, jak to jest taki problem. Nagle tak wzrosły potrzeby, przedtem 
wszystko pasowało. 
 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 



                            „za”                          głosowało  12 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         3 radnych 
 
 
Uchwała nr 33/VII/2015 w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych, podjęta 
większością głosów. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej. 
p.J.Janik - omówiła uchwałę. 
p.E.Bałdyga –czy są pytania?  
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  13 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         2 radnych 
 
Uchwała nr 34/VII/2015 w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej, podjęta większością 
głosów. 
 
 
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p.E.Bałdyga-odpowiedzi na interpelacje zostały wyczerpująco udzielone w trakcie. 
 
Ad. 11. Sprawy różne. 
 
p.O.Szczepańska- proszę o zwiększenie nakładów „Pasma” dla sołectwa Kopalnia. 
 
p.I..Lisek- nakłada mamy stały, będziemy musieli odjąć komuś. Trzeba rozeznać się może w 
którymś sołectwie jest za dużo, to podzielimy inaczej. Proszę Państwa Radnych i Sołtysów o 
sugestie. 
 
p.E.Bałdyga- przypominam, że wszyscy radni zostali zaproszeni na spotkanie do Przedszkola 
Lingwistycznego OXFORD FOR KIDS Wygoda 11 J dnia 13.02.2015 r. piątek o godzinie 
17:00. Proszę o potwierdzenie przybycia u Ani.. Proszę radnych o odbiór legitymacji. 
Zapraszam po odbiór PIT-ów do pokoju numer 13 w UG. Proszę o składanie pytań do 
przewodniczącej komisji oświaty skierowanych do dyrektorów. 
 
p.S.Górniak-chciałem ustalić termin wspólnego posiedzenia wszystkich komisji 19.02.2015 o 
godzinie 12:00. 
 
p.K.Zygier- chciałam prosić Państwa Sołtysów o zorganizowanie spotkania z wykonawcami 
odśnieżania dróg. 
 
p.J.Żurek-dzisiaj mamy wszystkich sołtysów ustalimy i p.W.Strach zostanie poinformowany. 
Dochodzi do pewnych nieporozumień i trzeba pewne sprawy wyjaśnić. 
 



p.J.Janik – prośba do sołtysów o spotkanie się 16.02.2015 o godz. 14:00 w sprawie inksa, 
organizacji, pobrania druków itp. 
 
p.Z.Wołczyk- dot. uchwały targowej, czy dotyczy to wszystkich sołtysów? Konopiska na 
pewno czy chodzi o miejsca wyznaczone do handlu? Bo państwo stają na terenie prywatnym, 
nie wiem czy są miejsca wyznaczone? Ja współczuje p.W.Batoriwi, że w ciągu 3 dni musi w 
kasie urzędu wpłacić te pieniądze. 
 
p.E.Bałdyga- te sprawy będą wyjaśnione na spotkaniu. 
 
p.M.Chmielewska- złożyła na ręce Pana Wójta ogromne podziękowanie za przywrócenie 
kursów autobusu linii numer 30. 
 
 
Ad. 12. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady zamknął 
obrady VII sesji Rady Gminy Konopiska. 

 

Sesja trwała do godziny 15.05 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                       Edward Bałdyga 

 

 

 
 


