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Protokół nr 7/2016 
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 16 sierpnia 2016 r., od godz. 12:00 do godziny 13:26 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XXIV sesji uczestniczyło 14 radnych – radny p. Witold Gajos był nieobecny). 
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 XXIII Sesji Rady Gminy. 
p.Bałdyga: Przyjęcie protokołu z sesji XXIII, kto jest za przyjęciem:  
Głosowało 14 radnych – protokół zatwierdzony jednogłośnie.  
 
Ad.3. Ustalenie porządku obrad. 
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 
p.Bałdyga: Poinformował, że wpłynął wniosek p. Wójta o wprowadzenie dodatkowych 
punktów do porządku obrad. Odczytał nowy porządek obrad.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołów z XX i XXI 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 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska-Piła". 
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska-Zachód". 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Sprawy różne i zapytania. 
16. Zakończenie obrad. 

 
p. Bałdyga: Zapytał czy są pytania do proponowanego porządku obrad. Pytań nie było. 
Poprosił o głosowanie: 
Głosowało 14 radnych: 
14” za” - 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” 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 sesjami.   
(zał.2) 
 
 
Ad.6. Interpelacje radnych. 
p. Chmielewska: zapytała, czy przy odnowie drogi Lipowej, uwzględniona jest jej „odnoga” 
za Urzędem Gminy. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że w początkowej fazie była uwzględniona, ale ze względu na to, że 
drogi traktowane są oddzielnie, musiało to na razie zostać wyłączone. Nie mniej jednak, 
mamy rozeznanie ile taki remont będzie tutaj kosztował i wiemy, co z tym zrobić. 
 
p. Kruk: zapytał czy z w/w powodów ul. Skośna została wykreślona.  
 
p. Wójt: odpowiedział, że tak, ponieważ zasady w przyznawaniu dróg „PROWowskich” są 
jasne, a ta droga nie miała szans na uzyskanie określonej ilości punktów. 
 
p. Górniak: zapytał czy droga przy remizie będzie realizowana w tym roku. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest przewidziana.  
 
p. Poleszczuk: zgłosił, że nie świeci część lamp przy ul Piaskowej. Ponadto zgłosił potrzebę 
wycięcia drzew i krzewów na łączeniu ul. Górnej i ul. Przejazdowej, ponieważ przejazd robi 
się coraz węższy. 
 
p. Wójt: nawiązując do sprawy oświetlenia, odpowiedział, że usterka mieści się w okresie 
gwarancyjnym, jednak firma nie reaguje. Została zlecona ekspertyza. Problem jest znany- 
będą podejmowane działania w celu jego rozwiązania. Łącznik ul. Górnej i Przejazdowej – 
sprawa wycięcia zostanie rozeznana i podjęta. 
 
p. Kinga: poinformowała, że zostało wysłane wezwanie do usunięcia usterki, czekamy aż 
odbierze pismo, co niestety długo trwa ze względu na korespondencję. Po tym okresie 
zostanie zlecone wykonanie. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Konopiska-Piła". 
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 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych. 
Uchwała 172/XXIV/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Konopiska-Piła".- przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Konopiska-Zachód".  
p.E. Bałdyga: udzielił głosu p. Zaleskiemu. 
 
p. Zaleski: uzupełnił informacje przekazane na komisjach. 
 
p. Bałdyga: zapytał czy są pytania.  
Pytań nie było. 

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 173/XXIV/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Konopiska-Zachód".- przyjęta jednogłośnie. 
 
Przerwa. 
Po przerwie: 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska. 
p. Bałdyga: uchwała była omówiona na komisjach. Zgłoszono opinię komisji. Komisja 
Finansów zgłosiła propozycję zmiany brzmienia §10 – za wychowawstwo klasy 50 zł i 5 zł od 
ucznia. Poprosił o głosowanie nad niezmienionym projektem uchwały gdzie zapis w §10 
określa kwoty 70 zł i 5 zł od ucznia. 
 
p. Skoczylas: oznajmił, że rocznie wzrośnie wydatek na wynagrodzenie nauczycieli o 100 tys. 
zł. 
 
p. Z-ca Wójta: powiedziała, że obecna stawka za wychowawstwo, czyli 2 zł od ucznia jest 
nieco uwłaczająca. 
 
p. Chmielewska: oznajmiła, że w tej chwili nie było stawki stałej, a w przedszkolu w ogóle 
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nie było dodatku. 
 
p. Wójt: zgodził się, że obecne 2 zł jest uwłaczające. Dodał, że na samym początku kadencji 
było 300 tys. zł nadpłaty. Zostało to przypilnowane, odpowiednio ułożono siatkę płac i 
obniżono wówczas dodatek motywacyjny na skutek, czego niektórym nauczycielom 
zmniejszyła się wtedy pensja nawet o 700 zł. Nadal pracujemy nad siatka płac, teraz robimy 
to wyprzedzająco, aby na koniec roku się nie okazało, że musimy znów dopłacić kilkaset tys. 
zł. Dlatego właśnie robimy symulację, która nam wykazuje, że już przy tym zadziałaniu i 
uregulowaniu sprawy związanej ze zwiększeniem dodatku za wychowawstwo, pozwoli nam 
uniknąć problemów na koniec roku.  
 
p. Górniak: zapytał czy te podwyżki mieszczą się w kwotach, które dostajemy z subwencji 
ogólnej, czy będzie to dopłata z budżetu Gminy. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że jest zarządzenie, w którym zawarte jest, że nauczyciel musi 
zarabiać określoną średnią – ustalona nie przez JST, lecz przez Ministerstwo. To nie ma nic 
wspólnego z subwencją, to jest regulamin wynagradzania nauczycieli, a Gmina, jako organ 
wykonawczy jest zobowiązana do zrealizowania tego. 
 
p. Kołodziejczyk: zapytał czy wlicza się to w średnie. 
 
p. Z-ca Wójta: odpowiedziała, że tak, że jest to składnik wynagrodzenia. 
 
p. Bałdyga: Poprosił o głosowanie nad niezmienionym zapisem §10, który określa kwoty 70 
zł i 5 zł od ucznia. 

Głosowało 14 radnych: 

„za” głosowało 10 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 4 radnych. 
 
p. A. Świtek: odczytała uchwałę. 
 
p. Bałdyga: zapytał, kto jest za przyjęciem tej treści uchwały. 

Głosowało 14 radnych: 

„za” głosowało 12 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 2 radnych. 
 
Uchwała 174/XXIV/2016 z w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska. – 
przyj ęta większością głosów. 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
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 14 radnych: 
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„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych. 
Uchwała 175/XXIV/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.- 
przyj ęta jednogłośnie. 
 
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024. 
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 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych. 
Uchwała 176/XXIV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024.- przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
kolejnej umowy dzierżawy 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 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych. 
Uchwała 177/XXIV/2016 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.- przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. 
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 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych. 
Uchwała 178/XXIV/2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego gminy. – przyjęta jednogłośnie. 
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Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje. 
p. Bałdyga: poinformował, że odpowiedzi, były udzielane na bieżąco w pkt. 6. 
 
p. Szczepańska: zapytała o działki przy ul. Kwiatowej -  czy w przypadku osób chętnych na 
budowę w tamtym miejscu, osoby takie muszą wykarczować sobie teren we własnym 
zakresie oraz doprowadzić wodę i światło. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że jeśli droga jest gminna, to wykarczować musi to Gmina. Natomiast, 
jeśli chodzi o wodę i elektryczność to nie powinno być problemu, ponieważ jest tam osiedle. 
 
Ad.15. Sprawy różne. 
p. Zenon Skwara – Sołtys Aleksandrii I: zapytał, czy istnieje możliwość umieszczenia w 
biuletynie PASMA informacji dot. kół łowieckich. 
 
p. I. Lisek: odpowiedziała, że jest taka możliwość i informacja ta zostanie zamieszczona. 
 
p. Jan Błaszczyk – Sołtys Wąsosza: zapytał, czy wiadomo coś już na temat odwodnienia przy 
autostradzie z terenu zalewowego. 
 
p. Wójt: powiedział, że ciągle się coś zmienia, ale zrobione to być musi. 
 
p. Górniak: zgłosił pytanie/prośbę – poinformował, że kilka razy zauważył na ul. Rększowice-
Hutki przejazd dużych samochodów z naczepami. Przypuszcza, że są to kursy skracania sobie 
trasy. W związku z powyższym zapytał, czy droga i most w Rększowicach to wytrzyma.  
 
p. Wójt: odpowiedział, że założenie w tym miejscu jest na 3,5 tony, a więc tzw. „patelnie” 
jeździć tamtędy nie mogą. Dodał, że przy budowie autostrady powinno być oznakowanie.  
 
p. Jan Parkitny - Sołtys Walaszczyków: zaprosił na otwarcie Domu Sołeckiego we wsi 
Walaszczyki na dzień 26 sierpnia 2016 r. na godz. 17:00. 
 
p. E. Bałdyga: odczytał wniosek p. Górniaka dot. umowy zawartej pomiędzy Zespołem 
Zarządców Nieruchomości a Gminą Konopiska. 
 
p. M. Poleszczuk: poprosił o odczytanie z protokołu wniosku z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej. 
 
p. A. Poks: odczytała wnioski z w/w Komisji w przedmiotowej sprawie.  
 
p. Skarbnik: odczytała oświadczenie objaśniające, które wystosował Zespół Zarządców 
Nieruchomości do Gminy Konopiska. 
 
p. S. Górniak: poprosił o opinię Radcy Prawnego w w/w sprawie. 
 
p. Bałdyga: poinformował, że opinia taka zostanie p. Górniakowi przekazana.  
 
p. Skoczylas: poprosił o dokładne wyjaśnienie sprawy „sprostowania” Rzecznika Gminy 
Konopiska.  
 
p. Skarbnik: odpowiedziała, że w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej,  
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p. Górniakowi zostały przekazane te faktury, w których posiadaniu była Gmina na daną 
chwilę. Natomiast na dzień wysyłania odpowiedzi do p. Górniaka, Gmina fizycznie nie była 
w posiadaniu jednej faktury korygującej. Dodała, że w dniu 29 lipca br. została wysłana do 
wnioskodawcy informacja uzupełniająca ze wspomnianą fakturą korygującą.  
 
p. Skoczylas: oznajmił, że łatwo jest kogoś szkalować. 
 
p. Wójt: oznajmił, że informacje, jakie są udzielane wnioskodawcom, przekazywane są w 
zgodnie ze stanem faktycznym na dany dzień.  
 
p. Bałdyga: poinformował, że wpłynęło pismo od Starosty Częstochowskiego w/s przyjęcia 
rodziny repatriantów. Sprawa została omówiona na komisjach. Odczytał wnioski z 
poszczególnych komisji. Komisja Finansów opowiedziała się z podjęciem działań, 
zmierzających do przyjęcia rodziny repatriantów. 
 
p. Skoczylas: powiedział, że są to ludzie pokrzywdzeni przez los, którzy potrzebują pomocy. 
Dodał, że prędzej czy później będzie trzeba zmierzyć się z tym tematem. 
 
p. Walentek: zasugerował, że być może jakaś osoba na terenie Gminy posiada wolne 
mieszkanie, z którego repatrianci mogliby skorzystać, natomiast należność uregulowałaby 
Gmina. 
 
p. Kołodziejczyk: powiedział, że może znalazłby się ktoś z mieszkańców, kto wyraziłby chęć 
przyjęcia takiej rodziny. 
 
p. A. Janik: zauważył, że 900 Gmin otrzymało prośbę i żadna nie wyraziła chęci.  
 
p. Świtek: powiedziała, że negatywne opinie komisji wynikają stąd, że Gmina nie dysponuje 
mieszkaniami. 
 
p. Wójt: oznajmił, że ze wzglądu na niejednoznaczność przepisów, to nie jest problem 
samego mieszkania, ponieważ jeżeli się kogoś zaprasza, to trzeba takiej osobie (rodzinie) 
zabezpieczyć wszystko.  
 
p. Bałdyga: wniosek oddalony. 
Zapytał o ul. Opolską.  
 
p. Wójt: udzielił odpowiedzi, że będzie nowa nakładka. 
 
p. Górniak: powiedział, że dostał faktury na daną kwotę, ale nie otrzymał informacji, że 
jednej faktury Gmina jeszcze nie posiada.  
 
p. Roman Skoczylas- Sołtys Aleksandrii II: zapytał, co będzie robione na ul. Strażackiej w 
Aleksandrii.  
 
p. Wójt: odpowiedział, że to, co może zostać zaakceptowane i zrealizowane to zrobienie tej 
drogi do zakrętu oraz dwóch jej odnóg. 
 

p. Szczepańska: zapytała czy ul. ta zostanie połączona z ul. Zieloną. 
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p. Wójt: odpowiedział, że jeszcze nie. 

Ad.21. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 13:26 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Aneta Poks                                                                            Edward Bałdyga 
 

 

 

  


