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Protokół nr 10/2015 
z obrad XV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 30 października 2015 r., godz. 12.00 do godziny 15:15 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XIV sesji uczestniczyło 14 radnych.  
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska- Pan Edward Bałdyga. Na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). 
p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 
Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta Panią -Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy 
– panią Jadwigę Janik oraz Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis.  

Ad.2.Przyjęcie protokołu z obrad XIII, XIV Sesji Rady Gminy.  
p.E.Bałdyga –poinformował, że protokół został wyłożony w Biurze Rady Gminy, przekazany 
radnym drogą elektroniczną, spytał czy są uwagi do protokołów. 

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga – poprosił o głosowanie nad przyjęciem protokołów. 

Głosowało 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokoły z XIII i XIV Sesji Rady Gminy . 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad: 
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 
p.E.Bałdyga odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz 

informacja o realizacji uchwał. 
6. Interpelacje radnych. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego Gminie Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice. 
10. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019: 

a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników. 
b) Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników. 
c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród 
sportowych Wójta Gminy Konopiska 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2015-2024 

  14. Odpowiedzi na interpelacje. 
  15. Sprawy różne. 
  16. Zakończenie obrad. 

 
p.E.Bałdyga-zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?  
Głosowało 14 radnych: 
„za”                                 głosowało 14 radnych 
„przeciw”                                        0 radnych 
„wstrzymało się”                              0 radnych 
p.E.Bałdyga: zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
p. J. Janik: poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie 
likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych. 
Uwag nie było. 
p.E.Bałdyga – poprosił o głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. 

Głosowało 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji. 

Wytypowano następujących kandydatów: 

p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 

p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 

Głosowało 14 radnych: 
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„za” głosowało 14 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali powołani jednogłośnie radni: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 

Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
p. J. Żurek – Wójt Gminy Konopiska: odczytał sprawozdanie. Poinformował, że 
przeprowadzono kontrole zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w 
gminie Konopiska” w ramach PROW. Przyjęto od sołtysów 12 wniosków w sprawie 
przeznaczenia środków funduszu soleckiego w 2016 r. Otrzymano zwrot pożyczki na 
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek” oraz „Doposażenie Orkiestry 
Dętej dla potrzeb rozwoju społeczności lokalnej gminy Konopiska”. Otrzymano środki 
finansowe w wysokości 8 770,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w ramach  rządowego programu „Książki naszych marzeń”.W trakcie 
postępowań przetargowych jest :- budowa OSP w Aleksandrii – Wozownia ,- wjazd do 
„Polaka”. W trakcie realizacji są zadania pn.: - budowa ciągu pieszo –rowerowego przy DW 
904 w Rększowicach, - odbudowa drogi gminnej ulicy Jowisza w Konopiskach. Zakończono 
zadania pod nazwą: - odbudowa drogi gminnej w miejscowości Rększowice-Hutki wraz z 
odbudową mostu, - odbudowa ul. Kwiatowej w Kopalni. Poinformował również o licznych 
spotkaniach i wydarzeniach, w których brał udział. Dodał, że od nowego roku w urzędzie 
Gminy będzie dostępny dla mieszkańców Radca prawny.  

p. W. Rodak – Radca Prawny: poinformowała, że jest ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
która rusza od stycznia przyszłego roku. Jest to zadanie własne Powiatu, które odgórnie jest 
założone, że w zależności od ilości mieszkańców to np w Powiecie Częstochowskim będzie 5 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których będzie można tej pomocy zasięgnąć, z tym, 
że dwa punkty: w Częstochowie i Koniecpolu, będzie prowadził Powiat, natomiast pozostałe 
trzy punkty – będzie ogłoszony konkurs i organizacje pozarządowe, które mają 
doświadczenie w tego typu usługach, to będą prowadziły te punkty. 

p. E. Bałdyga: zapytał zebranych czy mają jakieś pytania. 

Pytań nie było. 

Godz. 12:25 - Wchodzi p. Radny – Roman Skoczylas. 

p. J. Żurek: odczytał sprawozdanie z realizacji uchwał z sesji XIII i XIV. 

p. E. Bałdyga: podziękował panu Wójtowi za przekazane informacje i zapytał radnych czy 
mają jakieś pytania. 

p. Poleszczuk- Radny: zapytał o wysokość ryczałtu na „zimówkę”. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że jest to ok. 126 tys. 
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p. Zygier: oznajmiła, że jest to 114 tys. 

p. J. Żurek: dodał, że ryczałt ma zawsze pewne ryzyko. 

p. A. Jarosz - Radny: nawiązując do drogi 908, zapytał czy wpłynęła jakaś odpowiedź do 
Urzędu w związku z przeprowadzenia wizji lokalnej, jaka miała miejsce odnośnie podtapiania 
tej drogi w miejscowości Wąsosz. Kontrola potwierdziła, że kratki ściekowe są tam wyżej, 
aniżeli powinny „chwytać” tą wodę. Dodał jeszcze, że 1,5 tyg temu zapadł się tam chodnik, a 
także potwierdził się fakt, że spływ wody jest zupełnie w druga stronę. Zapytał, czy są jakieś 
informacje, co z tym dalej przed zaawansowanym okresem jesiennym, kiedy niedogodności 
mogą się tylko pogłębiać.  

p. J. Żurek: odpowiedział, że widział taki protokół, natomiast, jeśli chodzi o realizację – to 
spodziewa się że wykonawcy mogą podejść do tematu dosyć sceptycznie. Jeśli chodzi o 
wyfrezowanie, w celu ściągnięcia wody – to nie będzie żadnego problemu, aby to zrobić, 
natomiast, jeśli chodzi o spadki w innym kierunku, to będzie pomocne przy projektowaniu 
przebudowy tej drogi. Frezowanie na pewno przed przebudowaniem zostanie zrobione. 

p. Zygier: oznajmiła, że dostała odpowiedź negatywną – związek na utrzymanie nie ma na to 
pieniędzy.  

Rada Gminy przyjęła informacj ę oraz sprawozdanie Wójta. 

Ad.6. Interpelacje radnych. 
p. Górniak- Radny: Stwierdził, że w lokalnej gazecie „PASMA” nie ma prawie żadnej 
wzmianki o działalności i pracy Rady Gminy.  

p. Z. Skwara -Sołtys Aleksandrii Pierwszej: zapytał o drogę pomiędzy ul. Górną a ul. 
Przejazdową (w lesie) gdzie idzie gazociąg. Ponadto zapytał o ul. Sosnową, gdzie w lesie jest 
mostek oraz głęboka dziura i kiedy jest po deszczu, to się nie da przejechać. Zawiadomił 
także, że odcinki gdzie była robiona kanalizacja, pozalewane zostały odcinki gdzie była 
robiona wycinka w związku, z czym są porobione dziury, co trzeba byłoby poprawić, żeby 
asfalt nie popękał. Sytuacja w zasadzie dotyczy wszystkich ulic w Aleksandrii, na których 
robiona była kanalizacja ( Górna, Wrzosowa, Leśna). Zapytał również o to, czy jest jakaś 
odpowiedź od poczty w sprawie skrzynek. 

p. P. Szczerbak- Radny: zapytał o ekspertyzę pożaru w centrum Konopisk.  

p. R. Skoczylas – Radny: oznajmił, że na ul. Przejazdowej pobocza są wysypane żółtym 
tłuczniem i w tej chwili to wszystko jest już bardzo „wyjechane”, a jak jest ładna pogoda i 
jadą większe samochody, to tak się kurzy, że nie widać drugiego auta. 

p. K.Kruk – Radny: poinformował, że przy hali sportowej, gdzie jest 5 rynien od strony 
przedszkola, które nie są wpuszczone do kanału burzowego, przez co po ulewnych deszczach 
występują podtopienia. Ponadto podziękował za nawóz hasia na drogę wjazdową do posesji  

p. H. Ernt – Sołtys Hutek: przy okazji robienia projektu drogi 908 poprosiła o wybudowanie 
łącznika, w formie chodnika bądź ścieżki rowerowej między Kolonią Hutki a Hutkami.  
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p. J. Parkitny – Sołtys Walaszczyków: stwierdził, że zgłaszał już drogę gminną przez las, 
którą to niszczą leśnicy, poprzez przeciąganie tamtędy drzew. Zasugerował, aby zgłosić do 
nadleśnictwa, aby przyłączyli się finansowo do naprawy tej drogi. Ponadto zgłosił, że jakiś 
pracownik biurowy zatrzymał mieszkańca przejeżdżającego tamtędy, mówiąc, że nie wolno 
tam jeździć, mimo że jest to droga gminna.  

p. B. Morzyk – Sołtys Korzonka: podziękowała p. Wójtowi, p. Przewodniczącemu R.G. , 
Radnym, oraz pani dyrektor GCKiR, za przybycie na jubileusz KGW oraz wspaniałe 
prezenty. 

p. A. Jarosz - Radny: zapytał o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu 
ulic Spółdzielczej i Włościańskiej. Przypomniał, że już raz wnioskował o zakup na 
wspomniane skrzyżowanie lustra szerokokątnego w kwocie ok. 600 – 700 zł. Część 
żywopłotów została tam już wycięta, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu. Potrzebne jest 
tam lustro. 

p. A. Chmielewska – Radna: serdecznie podziękowała za zorganizowanie ekipy 
interwencyjnej i wykonanie odwodnienia przy budynku szkoły w Łaźcu oraz naprawę 
chodnika. 

p. W. Gajos – Radny: podziękował, za zamontowanie latarni przy ostatnim domu w Jamkach. 
Ponadto zgłosił problem zarastania linii energetyczno- światłowodowo – telefonicznej 
pomiędzy Jamkami a Kowalami. Kable są, co prawda izolowane, ale są cieńsze od 
światłowodów i one zarosły drzewami, poza tym zagrożone są na zerwanie przy złych 
warunkach atmosferycznych. Poprosił o zajęcie się problemem.  

p. O. Szczepańska – Radna: zgłosiła prośbę o zamontowanie czerwonych pasów 
zwalniających na jezdni przy szkole w miejscowości Kopalnia. 

p. E. Bałdyga – Przewodniczący R.G.: podziękował Radnemu Powiatowemu p. Chudzikowi, 
za postawienie lustra na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Hutkach. Ponadto poruszył temat 
parkingu urzędu od strony przedszkola, aby był wyłącznie dla petentów, natomiast wszyscy 
pracownicy Urzędu mają zostawiać samochody na parkingu od strony kościoła. 

p. Kołodziejczyk – Radny: poinformował, że na jednej z Komisji Finansów poruszony już 
został temat przycięcia drzew przy ul. Brzozowej, ponieważ teraz jest idealna pora na takie 
działania. Poprosił o wykonanie zadania. 

p. R. Skoczylas – Radny: przedstawił problem braku lamp na przystanku przy ul. 
Przejazdowej. W tej chwili rano czy w porze popołudniowej jest już tam ciemno. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego Gminie Konopiska. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 
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Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 84/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zbycia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Konopiska –przyjęta jednogłośnie. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 85/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność gminy. – przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 
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Uchwała nr 86/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w 
miejscowości Rększowice. – przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy. 

Po przerwie: 

Ad. 10. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019: 
a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników. 
b) Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników. 
c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

 

p. E. Bałdyga: poprosił o podawanie nazwisk kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

p. A. Chmielewska: zaproponowała p. A. Jarosza. – który, wyraził zgodę. 

p. A. Świtek: zaproponowała p. O. Szczepańską.- która, wyraziła zgodę. 

p. S. Górniak: zaproponował p. M. Poleszczuka – który, wyraził zgodę.  

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej: p.A. Jarosz  p.O. 
Szczepańska i p. M. Poleszczuk.  

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

W skład Komisji Skrutacyjnej zostali powołani jednogłośnie radni: p. A. Jarosz, p.O. 
Szczepańska i p. M. Poleszczuk. 

p. A. Świtek: odczytała opinię zespołu opiniującego dot. kandydatów na ławników.  

p. B. Ankowska-Lis – Sekretarz Gminy: odczytała regulamin głosowania w wyborach na 
ławników do sądów powszechnych 2016-2020. 

p. S. Górniak: powiedział, że w odczytaniu p. Świtek podane zostało, że jeden z kandydatów 
ma wiedzę z prawa pracy, w związku z tym zapytał czy tacy kandydaci będą osobno 
zamieszczeni na kartach.  

p. Sekretarz: odpowiedziała, że głosowanie do Sądu Pracy, odbywa się przy użyciu osobnych 
kart. Poprosiła o przegłosowanie regulaminu. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie regulaminu głosowania w wyborach na ławników. 
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Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Komisja skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu dokładnego zapoznania się i 
przygotowania kart do głosowania.  

Po powrocie: 

p. E. Bałdyga: zapytał, czy Komisja jest już przygotowana. 

p. M. Poleszczuk – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: potwierdził i wytłumaczył warunki 
głosowania. Glosowanie do każdego sądu odbywać się będzie osobno. Najpierw rozdane 
zostaną karty do głosowania do sądu okręgowego, następnie do sądu Rejonowego i na końcu 
do sądu Pracy. Wyjaśnił, że oddajemy po jednym głosie na każdej z kart do głosowania. 
Zapytał czy są jakieś pytania odnośnie głosowania? 

Pytań nie było. 

Pan Poleszczuk zaprezentował przykładową kartę do głosowania na ławnika do sądu 
Okręgowego i wytłumaczył jak głosować. Następnie przekreślił prezentowaną kartę i odłożył 
na bok. Rozdano opieczętowane pieczątką Rady Gminy Konopiska, karty do głosowania. Po 
chwili pan A. Jarosz zebrał głosy do urny, głośno licząc kolejno wrzucane karty. Kolejność 
wrzucania głosów przez Radnych, uwarunkowana była kolejnością alfabetyczną ich nazwisk. 
Następnie pan Poleszczuk jak uprzednio, zaprezentował kartę do głosowania na ławnika do 
sądu Rejonowego, po czym ją przekreślił i odłożył na bok. Czyste i opieczętowane karty 
zostały rozdane Radnym i po chwili wrzucane przez nich do urny w kolejności alfabetycznej. 
Trzecie głosowanie – na ławnika do sądu Pracy odbyło się na identycznych warunkach.  

Komisja Skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu dokładnego zliczenia głosów oraz 
spisaniu protokołów.  

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min przerwy. 

Po przerwie: 

p. Poleszczuk: podał wyniki głosowania:  
Protokół nr jeden Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów na ławników do sądu 
Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019. Komisja Skrutacyjna w składzie p. 
Poleszczuk Marcin – Przewodniczący, p. Szczepańska Ola – członek, p. Jarosz Andrzej – 
członek, stwierdza co następuje:  
1. liczba radnych obecnych na sesji i uprawnionych do głosowania : 15 
2. zgłoszeni kandydaci na ławnika do sądu Okręgowego w Częstochowie – Walenty Kędzie, 
Ryszard Sobala, Alicja Żurek.  
3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 15, liczba kart wyjętych z urny: 15, 
liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 15. Liczba 
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głosów ważnych za wyborem poszczególnych kandydatów:  
p. Walenty Kędzia – 5 głosów, p. Ryszard Sobala – 2 głosy, p. Alicja Żurek – 8 głosów. 
Ławnikiem została wybrana do sądu Okręgowego w Częstochowie p. Alicja Żurek.  
 

Protokół nr dwa Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów na ławników do sądu 
Rejonowego  w Częstochowie na kadencję 2016-2019. Komisja Skrutacyjna w składzie p. 
Poleszczuk Marcin – Przewodniczący, p. Szczepańska Ola – członek, p. Jarosz Andrzej – 
członek, stwierdza, co następuje:  
1. liczba radnych obecnych na sesji i uprawnionych do głosowania : 15 
2. zgłoszeni kandydaci na ławnika do sądu Okręgowego w Częstochowie –p. Iwona Cierpiał i 
p. Halina Rakus. 
3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 15, liczba kart wyjętych z urny: 15, 
liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 15. Liczba 
głosów ważnych za wyborem poszczególnych kandydatów:  
p. Iwona Cierpiał – 2 głosy, p Halina Rakus – 13 głosów. 
 Ławnikiem została wybrana do sądu Rejonowego w Częstochowie p. Halina Rakus. 

Protokół nr trzy Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów na ławników do sądu 
Pracy w Częstochowie na kadencję 2016-2019. Komisja Skrutacyjna w składzie p. 
Poleszczuk Marcin – Przewodniczący, p. Szczepańska Ola – członek, p. Jarosz Andrzej – 
członek, stwierdza co następuje:  
1. liczba radnych obecnych na sesji i uprawnionych do głosowania : 15 
2. zgłoszeni kandydaci na ławnika do sądu Okręgowego w Częstochowie – p. Sebastian 
Zaremba.  
3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 15, liczba kart wyjętych z urny: 15, 
liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 15. Liczba 
głosów ważnych za wyborem poszczególnych kandydatów:  
p. Sebastian Zaremba – 15 głosów na „tak”, 0 głosów na „nie”. 
 Ławnikiem został wybrana do sądu Pracy w Częstochowie p. Sebastian Zaremba.  

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 87/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na 
kadencję 2016-2019. – przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród 
sportowych Wójta Gminy Konopiska. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

p. W. Rodak – Radca Prawny: zwróciła uwagę, że przy nagrodach dla uczestników 
zespołowych jest określona kwota „od – do” w zależności od osiągniętych wyników. Nie 
wiadomo czy tego nam nie zakwestionują, ale nie było propozycji, żeby podać konkretnie 
„ile”. Orzecznictwo jest takie, że Rada powinna te nagrody ustalić konkretnie, i tak w 
przypadku nagród indywidualnych mamy ustalone, a tutaj nie ma tak łatwo, bo nie występują 
na takich szczeblach. Ostrzegła, że Nadzór może to zakwestionować. 

p. E. Bałdyga: stwierdził, że wówczas, gdy Nadzór to zrobi, to będziemy się zastanawiać, co 
poprawić. Poprosił p. A. Świtek o odczytanie uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 88/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska – przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 
p. J. Janik: powiedziała, że na Komisjach miały być omawiane dwie uchwały – uchwała w 
sprawie zmian w budżecie i uchwała w sprawie WPF, jednakże omawiana była tylko ta 
pierwsza i to na dodatek w niepełnym zakresie, ponieważ tylko taki został wówczas 
przygotowany. W związku z tym, wyraziła chęć dopowiedzenia kilku informacji do wersji, 
którą Radni już otrzymali. Wersja obecna, obejmuje różnice: w załączniku nr 2 – dotyczą one 
zmian pomiędzy rozdziałami oświatowymi (Szkoły Podstawowe i Świetlice). Są to zmiany o 
jednakowych wielkościach, tzn z SP plan wydatków jest przenoszony na świetlice. Załącznik 
nr 8: plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska na rok 2015. Tutaj są 
zobrazowane zmiany w tabeli nr 2, tj.: -7 tys na dotacjach celowych z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Druga 
zmiana jest w trzeciej tabeli- dotacja na zadania inwestycyjne: zmniejszenie o 89 723, 10 zł z 
dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Podsumowując, te 
dane były uwzględnione w zmianach do budżetu. 7 tys to było zmniejszenie celem 
przekazania tych środków na zakup sprzętu do świetlicy w Korzonku, natomiast 89 723,10 zł 
to zmniejszenie środków, które pozostały z przetargu i realizacji zadania „budowa windy”. 
Dodała, że kolejny załącznik, którego Radni nie mieli, to „ limity wydatków na programy i 
projekty realizowane ze środków europejskich w roku budżetowym 2015”. Wyszczególnione 
zostały tu pozycje, w których nastąpiły zmiany. Zmiany w budżecie na dzisiejszej sesji będą 
podejmowane w zadaniu: „budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ulicy Szmaragdowej 
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w miejscowości Konopiska” (zmniejszenie o 75 353 zł); „termodernizacja wraz z budową 
alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Konopiska”, 
gdzie głównie chodzi o termodernizację Szkoły Podstawowej z lącznikiem i Halą Sportową ( 
zmniejszenie łącznych nakładów na to zadanie z kwoty 3 mln na 1mln 53 z podziałem na 
środku Unijne i środku Gminy. Ostatnia zmiana w tym załączniku, to modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska – na ten rok zostawione jest tylko 40 tys., 
ponieważ w tym roku nie były robione nic w tym zadaniu, ale budżetu też to zadanie nie 
zostało wyjęte. Kolejny załącznik: dochody i wydatki na rachunku dochodów własnych 
jednostek oświatowych, było 800 zł, kwota ta wzrosła do 9 tys. 400 zł.  
Dodała również, że zmieniła się również treść uchwały, w paragrafach 1, 6 i 7.  

p. E. Bałdyga: zapytał zebranych czy mają jakieś pytania do p. Skarbnik. 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 89/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy Konopiska na 2015 rok. – przyjęta jednogłośnie.  

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2015-2024. 
p. J. Janik: omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaczęła od omówienia 
załącznika nr 2: ”wykaz przedsięwzięć do WPF. Pierwsza zmiana dotyczy „budowy 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami ulicy Szmaragdowej w miejscowości Konopiska” 
(zmniejszenie do poprzedniej uchwały obowiązującej o kwotę limitu wydatków na rok 2015  
75 353,66 zł). Nastepna zmiana „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Konopiska” – zadanie nie będzie realizowane wieloletnio, w związku z czym jest propozycja, 
aby je wyjąć z WPF, zostałby tylko w załączniku inwestycyjnym 2015r. ( z łącznych 
nakładów to będzie zmniejszenie o kwotę 3,5 tys.). Kolejna zmiana dotyczy „termodernizacji 
wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w 
Gminie Konopiska”- w poprzednich WPF zakładane były większe wydatki na realizację tego 
zadania, jednakże po przeprowadzeniu wstępnych kosztorysów, okazało się, że łączne 
nakłady finansowe na termodernizację to będzie 1 mln 53 tys w związku z tym zachodzi 
konieczność zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 mln 947 tys. Następna 
zmiana dotyczy „budowa odcinka drogi lokalnej łączącej działkę 1360 z drogą wojewódzką 
nr DW904 w Rększowicach. Jest to wprowadzenie nowego zadania do WPF. Wprowadzenie 
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to nastapiło, ponieważ ok 2 lata temu był zrobiony projekt, więc teraz trzeba było wprowadzić 
zadanie do realizacji.  

Godz. 14:15 – pani Agnieszka Chmielewska opuszcza obrady sesji. 

p.J.Janik: kontynuuje- kolejna zmiana dotyczy „rekultywacji składowiska odpadów 
komunalnych” (zmniejszenie limitu wydatków na rok 2015 o 150 tys. w związku z 
przesunięciami tej kwoty na budowę drogi w Rększowicach. Ostatnia zmiana dotyczy 
„termodernizacji budynku OSP w Konopiskach wraz z wymiana źródła ciepła” (zmniejszenie 
łącznych nakładów o kwotę 255 tys. 191 zł – jeszcze nie jest rozstrzygnięty przetarg, ale są 
już przesłanki ku temu, w związku, z czym należy zmniejszyć te kwotę, przez co zmniejszy 
się limit wydatków na rok 2016 o 390 tys. 

p. E. Bałdyga: zapytał zebranych czy mają jakieś pytania do p. Skarbnik. 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 90/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024. – przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 14. podjęcia uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w 
oświatowych jednostkach budżetowych. 
p.J. Janik: poinformowała, że na Komisjach omówiła już ten projekt uchwały, pomimo, że 
planowała ją dokładnie opracować dopiero na kolejne spotkanie. Projekt proponuje, aby 
zamknąć rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych, a wprowadzić dochody i 
wydatki tam prowadzone, do budżetu Gminy. Dzięki temu zostanie zapewniona lepsza 
płynność finansowa Gminy, przejrzystość gospodarowania środkami publicznymi. Od teraz 
wszystkie dochody (bez względu, z jakiego źródła będą uzyskiwane przez szkołę) będą 
odprowadzane do budżetu gminy, a jednostki z budżetu Gminy będą otrzymywały środki na 
pokrycie swoich wydatków. Temat głównie dotyczy dochodów i wydatków z żywienia.  

p. E. Bałdyga: zapytał zebranych czy mają jakieś pytania do p. Skarbnik. 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 
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p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 14 radnych: 

„za” głosowało 13 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 1 radnych. 

Uchwała nr 91/XV/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie likwidacji 
wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych. – przyjęta 
przy jednym głosie wstrzymującym. 

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje. 
p. Wójt – J. Żurek: odpowiadając na uwagę dot. biuletynu „PASMA”, odpowiedział, że 
Gmina jest otwarta na wszelkie propozycje. Dodał, że wszystkie uchwały czy inwestycje są 
na bieżąco zamieszczane, a to przecież jest skutek pracy Radnych.  

p. E. Bałdyga: poprosił, aby Radni zgłaszali swoje pomysły na artykuły do pana dyrektora 
biblioteki, jeśli takie mają. 

p. J. Żurek: nawiązując do sprawy mostka na drodze Górnej – Przejazdowej, poprosił, aby 
problem zgłosić bezpośrednio do p. Zygeir. Odpowiadając na pytanie dot. kanalizacji, 
odpowiedział, że była robiona „objazdówka”, w celu sprawdzenia robót drogowych po 
kanalizacji – kiedy pewne rzeczy były do zrobienia, wówczas zostały zrobione, natomiast 
jeśli coś zostało pominięte, to zapewnił, że wykonawca jest osobą wiarygodną, a poza tym 
jest jeszcze okres gwarancji. Poruszając temat poczty powiedział, że do dnia dzisiejszego 
Gmina nie uzyskała odpowiedzi, mimo to jednak pytanie zostanie ponowione 

p. Kołodziejczyk: włączył się w temat, że czytał ostatnio artykuł o wygranym przetargu przez 
Pocztę Polską na przesyłki sądowe. Dodał, że „za tym ciosem” pewnie pójdą wszystkie 
przesyłki i wszystkie przesyłki będzie zapewne obsługiwała tylko Poczta Polska. 

p. J. Żurek: Odnośnie działania Policji poinformował, że docierają do Gminy tłumaczenia, że 
nie ma pieniędzy na ekspertyzy, w związku z czym tej ekspertyzy dot. pożaru nadal nie ma. 
Odpowiadając na interpelację dot. ul. Przejazdowej (pobocza) stwierdził, że docierają do 
niego różne opinie, które rozumie, ponieważ na tamtej drodze nie ma żadnej podbudowy, 
dlatego dopóki nie będzie w tamtym miejscu porządnej drogi z podbudową i chodnikiem, to 
tam zawsze będzie problem. Dodał również, że podobna kwestia jest rozwiązywana w 
Rększowicach - skończony jest projekt, robiony jest już chodnik oraz zostało obiecane, że w 
przyszłym roku ten odcinek drogi 904 od Nierady do ronda zostanie wykonany z podbudową. 
Droga 908 rządzi się innymi prawami (projekt rządowy). 

p. J. Kromołowska – Sołtys Łaźca: zapytała jaką szerokość drogi 908 przewiduje projekt. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że warszawska firma Wig International ma do końca przyszłego 
roku maja zakończyć sprawę projektu i sprawy własnościowe. Obiecali, że w przeciągu 
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najbliższych 3 miesięcy odbędą się spotkania we wszystkich Gminach, przez które przebiega 
droga 908, tj w Starczy, w Woźnikach, w Miasteczku Śląskim, w Kaletach i oczywiście w 
Konopiskach. Natomiast,co do szczegółów typu nachylenia, szerokości czy chodnika to 
prowadzone są nadal pomiary geodezyjne. 

p. Ola Szczepańska opuściła obrady sesji o godz. 14:30 

p. S. Górniak: powiedział, że zgodnie z Plasyfikatorem Dróg Polskich, Drogi GP to jest 
minimum 12 m. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że przypuszcza, iż właśnie tyle będzie to wynosiło.  

p. J. Walentek: stwierdził, że to jest wręcz niemożliwe, aby nie było chodnika na odcinku od 
ronda do Hutek. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że my sobie możemy tego nie wyobrażać, ale Zarząd Dróg 
Wojewódzkich interesuje droga, pobocze natomiast to jest bardziej skutek uboczny. 
Oczywiście będziemy się starać, aby nasze uwagi zostały uwzględnione.  

p. S. Górniak: stwierdził, że przy drodze 977 od Poraja w kierunku Nowej Wsi, jest chodnik 
5,1 km w lesie i mógł być.  

p. R. Skoczylas – Radny: dodał, że droga od „Trzepizur” na Blachownie jest drogą krajową i 
nie ma chodnika. 

p. A. Janik: powiadomił, że mieszkańcy w związku z planowanymi robotami drogowymi, 
mają pewne oczekiwania (odwodnienie odcinka na Wygodzie), ale też obawy (czy zostanie to 
wykonane, jeśli tak to, w jaki sposób, czy bez wchodzenia na działki). Zaproponował, aby 
jeśli odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Rejonowych Dróg Publicznych w 
Katowicach, czy nie byłoby dobrze powołać grupkę radnych, aby wnieśli swoje uwagi. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że w ciągu 3 miesięcy ma się odbyć wspomniane wcześniej 
spotkanie z Gminami, a w przeciagu 6 miesięcy ma się później odbyć spotkanie z ludźmi. 
Oznajmił, że już w pierwszym etapie chciałby mieć radnych z danych miejscowości. Dodał, 
że firma ma zrobić drogę a nie posesje. Droga ma być odwodniona – takie jest nastawienie 
Zarządu Dróg. Na Wygodzie trzeba pamiętać o drugim temacie – budowa autostrady i to 
trzeba połączyć, ponieważ przy budowie autostrady trzeba załatwić powiązaną sprawę 
Wygoda z Wąsoszem II. Powtórzył, że rozmowy będzie prowadził nie tylko Urząd, ale 
również Radni z tych miejscowości, przez które będzie szła droga zostaną w te rozmowy 
włączeni. 

p. S. Górniak: zgłosił, że w poprzedniej kadencji złożył interpelację, w sprawie odwodnienia 
posesji, gdzie chodnik jest przegrodą w naturalnym spływie wód. Tam gdzie wody spływają 
na posesję z góry z innych pól na posesję i zagradza to chodnik, to wykonawca drogi jest 
zobowiązany wykonać odwodnienie z tej posesji. Powiadomił, że z Gminy dostał negatywną 
odpowiedź na tę interpelację w związku, z czym napisał w tej sprawie do Sejmu, skąd uzyskał 
odpowiedź potwierdzającą, że inwestor prowadzący jakieś budowle, które zagradzają 
naturalny spływ wody, musi odprowadzić wodę z danej posesji. Zasugerował, aby zajrzeć do 
interpelacji 933 na stronie Sejmu Polskiego.  
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p. J. Żurek: odpowiedział, że musiał zostać popełniony gdzieś błąd, ponieważ jeżeli zostało 
wybudowane coś wyżej, to wtedy zatrzymuje wodę, która powinna spłynąć niżej. Takie coś 
ma miejsce np na Łaźcu. Naszą rolą jest więc, teraz podczas tego projektu, aby ten chodnik 
udało przenieść się na drugą stronę.  

p. A. Janik: zaproponował, aby w przeddzień rozmów odbyło się spotkanie Radnych z 
Urzędem, w celu ustalenia wspólnego, spójnego stanowiska, aby uniknąć rozbieżnych opinii.  

p. J. Żurek: zgodził się. Nawiązując do interpelacji dot. chodnika przy drodze 908 (Hutki – 
Rększowice) powiedział, że nie jest zbyt optymistyczny, ale uważałby za sukces, gdyby udało 
się zrobić nie tyle chodnik, a chociaż 1,5 – 2m oddzielną linią ciągłą asfalt. Odpowiadając na 
kolejna interpelację – droga gminna przez las (Walaszczyki) – oznajmił, że gdy droga jest 
wyrównana, następnie zostanie przeciągnięte kilka sosen, czy przejedzie kilka traków, po 
czym od nowa jest problem. Oznajmił, że z Lasami Państwowymi ciężko się rozmawia. 
Dodał, że będą odbywały się rozmowy z Nadleśniczym z Herb. Dodał także, że kanalizacja, 
która jest właśnie odbierana, pobudowana jest na terenie Lasów Państwowych. Natomiast 
wspomniana droga była już, co najmniej dwa razy równana.  
Udzielając odpowiedzi na pytanie o lustro na ul. Spółdzielczej powiedział, że na każdym 
skrzyżowaniu nie można montować luster. Natomiast na następnej sesji padnie ostateczna 
odpowiedź – czy lustro będzie czy nie. Nawiązując do interpelacji na temat Latarni i 
zarastania linii elektrycznych na Jamkach - Kowalach odpowiedział, że w przypadku kabla 
6KV pracownicy często po prostu przychodzą i ścinają gałęzie. Na początek trzeba się 
zorientować, co to jest za kabel - czy 6KV czy linie telefoniczne. Następnie, ważnym faktem 
jest czy zarastający fragment mieści się na terenie prywatnym, bo jeśli tak i ta osoba nie 
wpuści na swój teren to może rzeczywiście dojść do tego, że kable się zerwą.  
Odpowiadając na kolejną interpelację dotyczącą czerwonych pasów w miejscowości 
Kopalnia, p. Wójt odpowiedział, że dołoży wszelkich starań żeby przy ulicy Klonowej 
powstał chodnik. Dodał, że był swego czasu taki okres, kiedy kładzono te czerwone pasy 
gdzie się dało, a skoro w tamtym miejscu ich nigdy nie było, to musiał być ku temu jakiś 
powód natomiast, jeśli tylko się będzie dało, to te pasy się tam pojawią. Następną interpelacją, 
był parking dla interesantów. Stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł, który jak najprędzej 
trzeba wprowadzić w życie. Dodał, że w związku z powyższym, trzeba będzie po prostu 
wydać zarządzenie, do którego pracownicy będą musieli się dostosować. Poinformował, że 
jest już zaplanowane uporządkowanie parkingu z przodu Urzędu i stworzenie dodatkowych 
miejsc parkingowych po przeciwnej stronie. 

p. Kołodziejczyk: powiedział, że przydatne byłoby stworzenie miejsc parkingowych pod 
przedszkolem w Konopiskach, ponieważ rodzice nie mają gdzie stawać np o godz. 13:30 

p. J. Żurek: stwierdził, że nie ma problemu, aby rodzice przyjeżdżający do przedszkola po 
dzieci parkowali pod Urzędem. Odnosząc się do problemu przycięcia gałęzi przy ul. 
Brzozowej odpowiedział, że generalnie wykonanie zadania jest bardzo proste, za to koszty są 
ogromne. Poinformował również, że w nawiązaniu do uporządkowania drogi Rększowice – 
Hutki (68 szt. drzewa) wreszcie przyszła zgoda na wycinkę, ale z terminem wykonania do 
końca roku. Oznajmił, że w związku z powyższym, wydał zarządzenie dotyczące gospodarki 
drewnem, pod katem liczb. Nawiązując do ostatniego problemu – lampy na przystanku przy 
ul. Przejazdowej odpowiedział, że musi sprawdzić, jak rozwiązać te problem.  

Ad. 16. Sprawy różne 
p. E. Bałdyga: odczytał sprawozdanie z oświadczeń majątkowych. Dodał, że pojawił się 
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problem z nieobecnościami na Komisjach, tzn. że kiedy Radny choćby raz nie zjawi się na 
zaplanowanej Komisji czy Sesji, to zabierana jest część lub cała jego dieta. Zgłosił, że różne 
są przyczyny tych nieobecności, czasami jest to choroba czy wypadek losowy zapytał, więc 
czy nie istniałaby możliwość wprowadzenia jakiejś formy usprawiedliwień od nieobecności.  

p. M. Poleszczuk: poinformował, że w Ustawie o Samorządzie Gminnym nie ma czegoś 
takiego jak usprawiedliwiona nieobecność, ponieważ dieta jest rekompensatą za nieobecności 
w pracy.  

p. E. Bałdyga: zapytał, czy są jakieś inne propozycje lub pytania. 

Pytań i propozycji nie było. 

p. E. Bałdyga: podsumował, że uchwała zostaje tak jak była. 

p. A. Ankowska: przedstawiła wniosek od firmy handlowo – usługowo - produkcyjnej 
„GAZPAL” (spółka jawna w likwidacji). Firma zwróciła się do Urzędu Gminy o przejęcie 
drogi znajdującej się w Aleksandrii Drugiej o nazwie ul. Słoneczna. We wniosku są 
wymienione cztery działki geodezyjne: 195/3, 195/15, 196/15, 196/30 zapisanych w Księdze 
Wieczystej CZ1C00131132/3. Po rozpatrzeniu tego podania Urząd zwrócił się do firmy 
GAZPAL o wyjaśnienie, ponieważ w związku z uchwaleniem planu, który obejmuje właśnie 
„Aleksandria II ul. Miodowa II”, uchwalony w 2010 r. droga jeszcze obejmuje działkę 
1900196/47 i Państwo złożyli wyjaśnienie dotyczące tego, że tam są tereny mokre i na końcu 
tej drogi nie zamierzają budować domów. Droga ta więc będzie tylko na wysokości 
wymienionych 4 działek, a ta piąta działka- która znajduje się w zupełnie innej księdze 
Wieczystej i ma obciążoną hipotekę- zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
wchodzi również w drogę wewnętrzną. Poinformowała, że Urząd dostał do tej sprawy 
również podanie, zaadresowane przez Panią Grażynę Folaron, która wraz z innymi 
mieszkańcami tej ulicy prosi o przejęcie tej drogi. Jest to jedna z wielu dróg wewnętrznych, 
dlatego jeśli zapadnie decyzja o przejęciu tej jednej drogi wewnętrznej, to spowoduje 
przejęcie wszystkich dróg wewnętrznych na terenie Gminy.  

p. E. Bałdyga: ogłosił, że temat zostanie przekazany na Komisje i najbliższą Sesję R.G.  

p. R. Skoczylas – Radny: zapytał o temat odśnieżania dróg wewnętrznych. 

p. Z. Kuśmierska: odpowiedziała, że skoro mieszkają tam nasi mieszkańcy to drogi są 
odśnieżane. 

p. A. Jarosz: korzystając z obecności Radnego Powiatowego – p. M. Chudzika, zapytał, czy 
pojawiły się już jakieś informacje odnośnie umieszczenia drogi powiatowej o nr 1055 
(Wąsosz) w budżecie Starostwa.  

p. M. Chudzik: odpowiedział, że wniosek został zgłoszony, ale budżet nie został jeszcze 
uchwalony.  

p.Grażyna Folaron – mieszkanka Aleksandrii II: w imieniu mieszkańców ul. Słonecznej w 
Aleksandrii Drugiej, przedstawiła prośbę o włączenie drogi przy której mieszkają do zespołu 
dróg gminnych. Poinformowała, że firma, która stawiała im domu i sprzedała działki, 
jest/była właścicielem tej drogi, natomiast w tej chwili firma jest w likwidacji w związku, z 
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czym droga będzie niczyja. Komornik próbował sprzedać ją trzykrotnie, ale nie było 
chętnych. Droga nie jest długa. Poprosiła o pozytywne rozpatrzenie prośby.   

p. E. Bałdyga: powtórzył, że temat zostanie przekazany na Komisje i najbliższą Sesję R.G.  

p. R. Skoczylas – Radny: oznajmił, że publicznie wiadomo już, iż odbył się już przetarg na 
część bojową remizy w Aleksandrii. Poinformował o problemie jednego z mieszkańców, 
który mieszka w domu mieszczącym się na działce przy remizie. Problem ten polega na tym, 
że tuż przy jego domu rosną dęby, których żołędzie lecą bezpośrednio na dachówki 
ceramiczne i niszczą je. 

p. R. Skoczylas- Sołtys Aleksandrii Drugiej: nawiązując do finansów które mają być 
przekazywane na konto Gminy ze szkół, zapytał panią Skarbnik czy w tej kwocie mieszczą 
się też pieniądze np z Rady Rodziców.  

p. J. Janik – Skarbik: odpowiedziała, że nie. 

p. J. Żurek: dodał, że chodzi o fundusze, które zostały wypracowane. 

p. S. Górniak: zapytał, jak to jest możliwe, że ceny zakładane, w przetargach inwestycyjnych 
zmniejszają się często aż o połowę.  

p. Kuśmierska: udzieliła odpowiedzi, że kosztorysy inwestorskie tworzone są w oparciu o 
ceny średnie krajowe, które są zawsze zawyżone.  

p. M. Chudzik – Radny Powiatowy: dodał, że rynek budowlany jest wąski dlatego ceny są 
takie rozbieżne. Nawiązał do rozważań na temat zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, 
ponieważ w tej chwili podczas przetargów brana jest pod uwagę wyłącznie cena, a nie patrzy 
się np jakim sprzętem dysponuje firma.  

 Ad.17. Zakończenie obrad 
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XV sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 15:15. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Aneta Poks                                                                              Edward Bałdyga 
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Wnioski z obrad XV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 30 października 2015 r. 

p. Z. Skwara -Sołtys Aleksandrii Pierwszej: zapytał o drogę pomiędzy ul. Górną a ul. 
Przejazdową (w lesie) gdzie idzie gazociąg. Ponadto zapytał o ul. Sosnową, gdzie w lesie jest 
mostek oraz głęboka dziura i kiedy jest po deszczu, to się nie da przejechać. Zawiadomił 
także, że odcinki gdzie była robiona kanalizacja, pozalewane zostały odcinki gdzie była 
robiona wycinka w związku, z czym są porobione dziury, co trzeba byłoby poprawić, żeby 
asfalt nie popękał. Sytuacja w zasadzie dotyczy wszystkich ulic w Aleksandrii, na których 
robiona była kanalizacja ( Górna, Wrzosowa, Leśna). Zapytał również o to, czy jest jakaś 
odpowiedź od poczty w sprawie skrzynek 

p. P. Szczerbak- Radny: zapytał o ekspertyzę pożaru w centrum Konopisk. – odpowiedź 
udzielona na sesji. 

p. R. Skoczylas – Radny: oznajmił, że na ul. Przejazdowej pobocza są wysypane żółtym 
tłuczniem i w tej chwili to wszystko jest już bardzo „wyjechane”, a jak jest ładna pogoda i 
jadą większe samochody, to tak się kurzy, że nie widać drugiego auta. 
 
p. K.Kruk – Radny: poinformował, że przy hali sportowej, gdzie jest 5 rynien od strony 
przedszkola, które nie są wpuszczone do kanału burzowego, przez co po ulewnych deszczach 
występują podtopienia. 

p. H. Ernt – Sołtys Hutek: przy okazji robienia projektu drogi 908 poprosiła o wybudowanie 
łącznika, w formie chodnika bądź ścieżki rowerowej między Kolonią Hutki a Hutkami.  
 
p. J. Parkitny – Sołtys Walaszczyków: stwierdził, że zgłaszał już drogę gminną przez las, 
którą to niszczą leśnicy, poprzez przeciąganie tamtędy drzew. Zasugerował, aby zgłosić do 
nadleśnictwa, aby przyłączyli się finansowo do naprawy tej drogi. 

p. A. Jarosz - Radny: zapytał o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu 
ulic Spółdzielczej i Włościańskiej. Przypomniał, że już raz wnioskował o zakup na 
wspomniane skrzyżowanie lustra szerokokątnego w kwocie ok. 600 – 700 zł. Część 
żywopłotów została tam już wycięta, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu. Potrzebne jest 
tam lustro. – odpowiedź udzielona na sesji. 

. W. Gajos – Radny: zgłosił problem zarastania linii energetyczno- światłowodowo – 
telefonicznej pomiędzy Jamkami a Kowalami. Kable są, co prawda izolowane, ale są cieńsze 
od światłowodów i one zarosły drzewami, poza tym zagrożone są na zerwanie przy złych 
warunkach atmosferycznych. Poprosił o zajęcie się problemem.  

p. O. Szczepańska – Radna: zgłosiła prośbę o zamontowanie czerwonych pasów 
zwalniających na jezdni przy szkole w miejscowości Kopalnia. – odpowiedź udzielona na 
sesji. 

p. E. Bałdyga – Przewodniczący R.G.: poruszył temat parkingu urzędu od strony przedszkola, 
aby był wyłącznie dla petentów, natomiast wszyscy pracownicy Urzędu mają zostawiać 
samochody na parkingu od strony kościoła. – odpowiedź udzielona na sesji. 
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p. Kołodziejczyk – Radny: temat przycięcia drzew przy ul. Brzozowej- teraz jest idealna pora 
na takie działania. Poprosił o wykonanie zadania. 

p. R. Skoczylas – Radny: przedstawił problem braku lamp na przystanku przy ul. 
Przejazdowej. W tej chwili rano czy w porze popołudniowej jest już tam ciemno. 

p. S. Górniak: zgłosił, że w poprzedniej kadencji złożył interpelację, w sprawie odwodnienia 
posesji, gdzie chodnik jest przegrodą w naturalnym spływie wód. Tam gdzie wody spływają 
na posesję z góry z innych pól na posesję i zagradza to chodnik, to wykonawca drogi jest 
zobowiązany wykonać odwodnienie z tej posesji. Powiadomił, że z Gminy dostał negatywną 
odpowiedź na tę interpelację w związku, z czym napisał w tej sprawie do Sejmu, skąd uzyskał 
odpowiedź potwierdzającą, że inwestor prowadzący jakieś budowle, które zagradzają 
naturalny spływ wody, musi odprowadzić wodę z danej posesji. Zasugerował, aby zajrzeć do 
interpelacji 933 na stronie Sejmu Polskiego.  

p. R. Skoczylas – Radny: Poinformował o problemie jednego z mieszkańców, który mieszka 
w domu mieszczącym się na działce przy remizie w Aleksandrii. Problem ten polega na tym, 
że tuż przy jego domu rosną dęby, których żołędzie lecą bezpośrednio na dachówki 
ceramiczne i niszczą je. 

 

 
 


