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Protokół nr 2/2016 
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 16 lutego 2016 r., od godz. 12.00 do godziny 15:00 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
 
 
 

 Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XIX 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 XVII i XVIII Sesji Rady Gminy . 
p.Bałdyga: poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynął wniosek od radnego Górniaka, 
aby w protokole do sesji XVIII umieścić dodatkowy fragment.  Przewodniczący po 
odczytaniu tekstu poddał go pod głosowanie:  
Przewagą głosów wniosek został odrzucony. 
p.Bałdyga: Przyjęcie protokołu z sesji XVII i XVIII, kto jest za przyjęciem.  
Głosowało 14 radnych 
Za: 13; Przeciw: 1; Wstrzymało się: 0 
  
Ad.3. Ustalenie porządku obrad. 
p.Bałdyga: wniósł do porządku obrad punkt 7 projekt uchwały w sprawie przejmowania na 
majątek gminy dróg wewnętrznych, oraz projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 
biuletynu PASMA. Zapytał czy ktoś jeszcze wnosi jakieś zmiany do porządku obrad? 
p.Kołodziejczyk: w imieniu klubu reprezentowanego przez Roberta Kołodziejczyka, Andrzeja 
Janika, Stanisława Górniaka i Olę Szczepańską chcę zgłosić wniosek formalny o 
wprowadzenie uchwały do porządku obrad sesji w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości przeznaczonej pod drogę, chodzi konkretnie o drogę w Aleksandrii.( Wniosek 
w załączniku do protokołu)  
p.Bałdyga zapytał czy są jeszcze jakieś poprawki do porządku obrad. Innych zmian nie 
wnoszono. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały a następnie poddał go pod 
głosowanie wniesienie punktu 7 w sprawie przejmowania dróg wewnętrznych.  
Głosowało 14 radnych. Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się:0. Punkt 7 został przyjęty do 
porządku obrad.  
Kolejnym punktem, jaki został poddany pod głosowanie jest projekt uchwały w sprawie 
zmiany statutu biuletynu PASMA.  
Głosowało 14 radnych. Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się:0. Punkt 8 został przyjęty do 
porządku obrad.  
Następnie głosowano nad wniesieniem punktu 9 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną: 
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p.Górniak: zanim będziemy głosować szanowni radni na sesji w dniu 04.09.2015 Przyjęliśmy 
uchwałę nr. 76/XIII/2015 w/s zaliczenia dróg na terenie Gminy Konopiska do kategorii dróg 
gminnych. Dlaczego mamy narazić mieszkańców naszej Gminy na ryzyko wykupienia przedmiotowo 
drogi przez prywatnego nabywcę i możliwość ściągnięcia haraczu. 
p.Bałdyga: podziękował za odczytanie notatki. Następnie poddał pod głosowanie przyjecie punktu 9 
do porządku obrad. 
Głosowało 14 radnych. Za: 6, przeciw: 7, wstrzymało się: 1. Punkt 9 nie został przyjęty do porządku 
obrad  
Nowy porządek obrad:  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejmowania na majątek gminy dróg wewnętrznych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu biuletynu PASMA 
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Województwa Częstochowskiego 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na 

lata 2016-2020” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola 
i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy 
Konopiska przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na          

zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii” 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska  
19. Odpowiedzi na interpelacje. 
20. Sprawy różne. 
21. Zakończenie obrad. 

p.Bałdyga: zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad?  
Głosowało 14 radnych, Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
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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: za:14, przeciw: 0, wstrzymało się:0 

W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali powołani jednogłośnie radni: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejmowania na majątek gminy dróg 
wewnętrznych. 
p.Bałdyga: omówił intencje uchwały. Głównym jej celem jest czyste i klarowne 
przejmowanie dróg na rzecz gminy. 
p.Poleszczuk: zapytał, dlaczego tak późno jest stworzona ta uchwała skoro temat ten był 
omawiany pół roku temu.  
p. Bałdyga: przyznał racje radnemu, że można było wcześniej zareagować. 
p.Górniak: powiedział, że gdy uchwalali plan zagospodarowania przestrzennego pytał czy 
będą jakieś konsekwencje finansowe dla gminy, zawsze dostawał odpowiedź od Pana 
Zalewskiego, że nie będzie konsekwencji, a okazuje się, że będą.  
p.Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 
p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych.  
Uchwała 118/XIX/2016 w sprawie przejmowania na majątek gminy dróg 
wewnętrznych.- Podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu biuletynu PASMA. 
p.Sekretarz: omówiła projekt uchwały. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 
p.Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych 
Uchwała 119/XIX/2016 w sprawie zmiany statutu biuletynu PASMA- podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
p.Wójt: odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami (w załączniku) innymi 
wspomniał o Otrzymaniu płatności końcowej z projektu „Przystanek e-kultura regionu 
częstochowskiego” w wysokości 24 716, 45 zł. i rozpoczęto 5-cio letni okres trwałości. 
Zgodnie z podpisaną informacją pokontrolną jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia i 
utrzymania w okresie trwałości wskaźnika zatrudnienia na poziomie 100% a więc musimy 
zatrudnić 2 osoby na pełny etat na umowę o pracę i utrzymania tych etatów przez okres, co 
najmniej 5 lat. Jest to jeden z tych projektów, który stwarzał problemy w rozliczeniu. Mam 
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nadzieję, że zrobiliśmy wszystko żeby ustrzec się konsekwencji, ale więcej się nie dało. 
Gwarantem, że więcej nie można było osiągnąć jest to, iż kontrolowani byliśmy przez 
Wydział, w którym pracuje poprzedni wójt, więc mam taki wewnętrzny spokój, że zrobiliśmy 
100% tego, aby to wybronić. Kontynuował dalej omawianie sprawozdania. 
Ad.6. Interpelacje radnych.  
p.Kołodzejczyk: Zapytał czy są jakieś wytyczne odnośnie osoby, która zniszczyła ogrodzenie 
boiska w Konopiskach oraz o kierunkowy znak na skrzyżowaniu ul. Opolskiej, Śląskiej i 
Częstochowskiej. Kolejna sprawa to dziura, która powstała na tym skrzyżowaniu, która w 
zeszłym roku została połowicznie zreperowana, ale w tej chwili drugi pas zaczyna się 
wybijać. Prośba o interwencję. 
p.Szczepańska: zapytała czy będzie chodnik na Kopalni?  
p.Wójt: odpowiedź w sprawach różnych 
p.Górniak: złożył interpelacje na piśmie na ręce przewodniczącego.  
p.Chmielewska:, Na jakim etapie jest program 500+. Czy występuje w dalszym ciągu 
współpraca z gminą Niemiecką czy jest to zakończone? 
p.Górniak:, Dlaczego nie wszyscy radni zostali zaproszeni na imprezę organizowaną po sesji 
29.12.2015r. ?  
p.Szczerbak:, Dlaczego została wycięta lipa na ulicy Spacerowej? 
 s. Skwara: na ul. Górnej asfalt rozchodzi się na łączeniach, tam stoi woda na drodze. Prośba o 
przyjrzenie się sprawie.  
s.Skoczylas: zapytał o firmę, która instaluje Internet, która kopie pobocza i zostawia je w 
złym stanie ziemia na poboczu jest naruszone. Czy to tak zostanie czy będą to oni jakoś 
naprawiać ? 
s. Parkitny: prośba o usunięcie zabitej sarny. Odcinek autostrady, który będzie robiony 
prawdopodobnie od wiosny częściowo biegnie przez Walaszczyki zaczęły się już 
przygotowania i ciężki sprzęt jeżdżący po drodze niszy ja. Prośba o interwencję. 
p.Wójt: to jest droga powiatowa. 
s. Walaszczyków: zapytał czy można przejąć budynki, których właściciele nie żyją ? 
s.Wołczyk: wspomniał o awarii wodociągowej na ulicy Kwiatowej oraz o szkodach, jakie 
wyrządziła ta awaria. Prośba o nadzór tej drogi gdyż do połowy występuje wybrzuszenie i po 
pewnym czasie ta droga zacznie pękać.  
s.Kromołowska: zapytała czy firma, która wywozi śmieci mogła by w okresie zimowym 
wstawiać na posesje dodatkowego pojemnika na odpady powstałe w czasie palenia w 
piecach( popiół). Kolejne pytanie dotyczyło kontenerów wielkogabarytowych. Odpowiedź w 
sprawach różnych. 

Przerwa o 13:05  
Po przerwie 13:18 

 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016 
 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 120/XIX/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016- podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Województwa Częstochowskiego. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
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p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych 
Uchwała 121/XIX/2016 w sprawie przywrócenia Województwa Częstochowskiego.- 
podjęta większością głosów.  
 
Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 122/XIX/2016 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej- podj ęta jednogłośnie.  
 
 
Ad.12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na 
lata 2016-2020”. 
p.Sekretarz: omówiła projekt uchwały oraz zmiany, jakie zostały wprowadzone do strategii po 
konsultacjach.  
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych 
Uchwała 123/XIX/2016 w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na 
lata 2016-2020”- podjęta jednogłośnie.  
 
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i 
kontroli prawidłowo ści pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i 
inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Konopiska przez 
osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 
p.Wolna: omówiła projekt uchwały i poprosiła o jej przyjęcie. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 124/XIX/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i 
kontroli prawidłowo ści pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i 
inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Konopiska przez 
osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.- podjęta 
jednogłośnie.  
 
 
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.  
 
p.Wolna: omówiła projekt uchwały i poprosiła o jej przyjęcie. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych 
Uchwała 125/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 
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podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska 
do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.-podjęta 
jednogłośnie.  
 
 
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? 
p.Skoczyls: zapytał czy to chodzi o most przepust, co tam jest? 
p.Skarbnik: odpowiedziała ze to zadanie było w budżecie tyle, że teraz jest składany dalszy 
ciąg. 
p.Wójt: Wniosek jest na 65 pozycji. Jeżeli będzie 40mln to się łapiemy i robimy, jeżeli 
zmniejszą do 30 mln będzie problem, ale nie będziemy chcieli tego wypuścić.   
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 126/XIX/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.-
podjęta jednogłośnie.  
 
 
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024. 
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 127/XIX/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024- podjęta jednogłośnie.  
 
 
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie 
pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii” 
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały. 
p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 128/XIX/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie 
pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”- podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska. 
 p.Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.   Pytań nie było  
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych  
Uchwała 129/XIX/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska- podjęta 
jednogłośnie.  
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Przerwa o 13:47 
Po przerwie 14:00 
 

Ad.19.  Odpowiedzi na interpelacje. 
p.Badora: opowiedziała o programie 500+. Wytłumaczyła również swoje spóźnienie, które 
było spowodowane złożeniem wniosku o prace interwencyjne. Jedna osoba będzie 
wytypowana przez konkurs a jedna będzie z prac interwencyjnych. Ogłoszenie o konkursie 
będzie w następnym tygodniu żeby do 11 marca zgłaszali się kandydaci do konkursu. Jeżeli 
chodzi o sprawy organizacje czekam na naradę w Urzędzie Wojewódzkim, która odbędzie się 
25 lutego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy przyznanych transz na wypłatę tych 
pieniędzy. 
p.Chmielewska: zapytała ile dzieci jest zakwalifikowanych do tego programu? 
p.Badora: odpowiedziała, że ok. 2 tys. ale jeszcze nie wiedzą ile jest dzieci które nie są objęte  
żadna pomocą.  
p.Skoczylas: zapytał czy na to stanowisko musi być nowa osoba zatrudniona? 
p.Badora: odpowiedziała, że w chwili obecnej do GOPSu wpłynęło 700 wniosków a jest 
jeszcze więcej innych programów, które trzeba obsługiwać. 
p.Zygier: udzieliła odpowiedzi na pytania odnośnie uszkodzenia płotu na boisku w 
Konopiskach.  Wystąpienie do policji, aby przekazali dane sprawcy. Kolejna sprawa znak na 
Częstochowskiej zostało zgłoszone telefonicznie do pracownika Powiatowego Zarządu Dróg, 
który z ramienia powiatowego zarządu dróg naprawia bieżące uszkodzenia. Dziura na 
skrzyżowaniu jest na bieżąco zgłaszana. Kolejna sprawa wycięcie lipy na Ul. Spacerowej, 
była ona wycięta na wniosek mieszkańców tej ulicy podparty podpisami innych mieszkańców 
tejże ulicy oraz ulicy sąsiedniej otrzymaliśmy nA to odpowiednie zezwolenie ze starostwa na 
wycinkę tego drzewa.  Droga po kanalizacji postaramy się wystosować pismo do firmy, która 
naprawiała ten asfalt.  Kolejna sprawa ul.Mostowa nikt do nas nie wystąpił o zajęcia pasa 
drogowego, czyli nie mamy, kogo ścigać. Zabita sarna została zgłoszona i zostanie zabrana. 
Droga powiatowa na Walaszczykach jest to droga publiczna i każdy ma prawo się po niej 
przemieszczać. Należy zgłosić się do Powiatowego Zarządu Dróg żeby przypilnowali. Ulica 
Kwiatowa firma, która naprawia z ramienia wodociągów musi do nas przyjść po odbiór, więc 
zostaną oni przypilnowani.  
p.Wójt: współpraca z gminą w Niemczech. Odpowiedział, że ostatni kontakt z 
przedstawicielami władz gminy niemieckiej był 15.01.2016 roku. ( odczytanie listu) w roku 
ubiegłym były prowadzone intensywne rozmowy, aby przedstawiciele tej gminy odwiedzili 
naszą gminę. Odmówili, ponieważ w tamtym czasie wynikły pewne komplikacje związane z 
klęską żywiołową.  Mam nadzieje, że dojdzie do spotkania pomimo zmiany władzy u naszych 
sąsiadów. 
p.Skarbnik: odpowiedziała na pytanie odnośnie faktury. Każde wydatki są ustalane w 
budżecie pod koniec roku.   
p.Górniak: zapytał, dlaczego nie wszyscy radni zostali zaproszeni? 
p.Bałdyga: przeprosił za zamieszenie i że nie wszyscy radni zostali zaproszenie. Dodał ze 
poniósł tego konsekwencje finansowe i zapłacił rachunek 470 złotych.  
p.Wójt: udzielił odpowiedzi na pytanie o dodatkowy kosz na popiół. Zapytam wójta 
Poczesnej, jakie koszty ponosi jego gmina na dodatkowe kosze. Regulamin trzeba 
zmodyfikować.  
p.Zygier: odpowiedziała na pytanie odnośnie kontenerów wielkogabarytowych. 
Raz w roku około września firma jeździ pod zgłoszone adresy i zbiera wielkogabaryty. 
Dodała, że każdy mieszkaniec we własnym zakresie może wywieźć takie odpady np.  
na PSZOK 
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s.Wołczyk: poprosił, aby taka informacja znalazła się w PASMACH. 
p.Rodak: odpowiedziała na pytanie odnośnie budynków, których właściciele nie żyją.  
Podatek można naliczać właścicielowi. Nie można wystawić na osobę nieżyjącą. Jeżeli w 
ewidencji widnieje osoba już nieżyjąca wpierw trzeba ustalić właściciela i stwierdzić prawo 
do spadku, czyli czy taka osoba posiadała dzieci gdzie one mieszkają adresy, założyć sprawę 
w sądzie i dopiero wtedy można naliczać podatek i przejąć majątek od właściciela. Nie można 
przejąć nieruchomości tylko, dlatego ze jest opuszczona.  
p.Rokosa: zapytała o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2017.  
p.Bałdyga: powiedział, aby zostawić tak jak było.  
 
Ad.20. Sprawy różne.  
p.Wójt: powiedział, że był na spotkaniu w siedzibie PKS. Poinformował, że istnieje problem 
ograniczenia kursów autobusów na linii Hutki, Korzonek- Jamki.  
p.Górniak: dodał, że również istnieje problem na linii Łaziec- Wąsosz.  
p.Wójt: powiedział, że problem w tych miejscowościach na razie nie występuje. Mieszkańcy 
tych miejscowości mają linie numer 30. Na spotkaniu przedstawiono analizę przejazdów, z 
których wynika, że w ciągu kwartału na niektórych liniach jeździ 12 osób, chodzi tu głównie 
o Korzonek linie Częstochowa- Boronów. Dodał, że są zagrożone trzy kursy w sobotę i 
niedziele. Zmiany będą od 1 kwietnia, więc mamy czas żeby się zastanowić, co dalej robić.  
Oddał głos Patrycji Michalczyk.  
p.Michalczyk: poinformowała jak będą kursować autobusy. 
p.Wójt: prośba do sołtysów Jamki- Korzonek, Hutki żeby porozmawiać z mieszkańcami, że 
jest takie zagrożenie.  
Kolejna sprawa to spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie chodnika w Kopalni.  
p.Wójt: powiedziano mi, że funduszy nie ma, więc chodnika w Kopalni nie będzie. Zaczynają 
się również tworzyć problemy z drogami. 
p.Bałdyga: czy są jeszcze pytania w sprawach różnych? 
p.Kromołowska: powiedziała, że przyszedł do niej podwykonawca autostrady A4 i poprosiło 
o pomoc odnośnie dołów na wykop piachu.  
p.Wójt: Trzeba mieć pisemne poświadczenie od wykonawcy, że teren zostanie 
zrekultywowany. 
Ad.21. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 15:00 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Beata Ledwoń                                                                              Edward Bałdyga 
 


