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Protokół Nr 12/2017 

z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 19 września 2017 r., od godz. 12:00 do godziny 14:15  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XXXIX sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p. Witold Gajos. Sesję otworzył 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - Pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 

kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady 

Gminy Konopiska – powitał: radnych, radnego powiatowego – pana Mieczysława Chudzika, 

Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią Zofię Kuśmierską, 
Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, 

radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak, sołtysów i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI, XXXVII, XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokoły były wysłane wszystkim radnym, nie zgłoszono 

poprawek do protokołu. Zapytał czy są jakieś uwagi do w/w. protokołów? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji, za przyjęciem: 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji, za przyjęciem: 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji, za przyjęciem: 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.3. Ustalenie porządku obrad. 

 

Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII 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 ustanowienia pomnika przyrody ożywionej. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom 

fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe III". 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I". 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika". 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Konopiska etap I" . 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych 

przez Powiat Częstochowski. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych 

przez Województwo Śląskie.  

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

inwestycje na drogach gminnych. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

20.  Odpowiedzi na interpelacje. 

21.  Sprawy różne i zapytania. 

22.  Zakończenie obrad. 

 

 

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

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 
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                            „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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 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. 

 

Sprawozdanie przedstawił p. Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokół). 

 

p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania?  

Uwag i pytań nie było. 

 

p.Wójt – odczytał: raport z konsultacji społecznych projektu pt. ”Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I” oraz raport z konsultacji społecznych 

projektu pt.” Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska” (w załączeniu do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad.6. Interpelacje radnych. 

 

p.O.Szczepańska- poruszyła temat drogi koło posesji p. Ciuka i p. Jagusiaka. Właściciel 

ogrodził swoją posesję, co spowodowało zwężenie drogi, mieszkańcy są zaniepokojeni. 

Poprosiła o otrzymanie z geoportalu map by pokazać mieszkańcom. Poinformowała, że w 

Kopalni koło posesji p. Zarzyckiego i przed domem sołeckim została źle ułożona kostka, są 
duże odległości między kostkami. Poprosiła o interwencję. 
 

p.P.Szczerbak- zapytał, kto w tym roku będzie odśnieżał? 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że wykonawca zostanie wyłoniony z przetargu. 

 

p.R.Kołodziejczyk- na ostatniej sesji zwrócił uwagę na powstające w centrum Konopisk 

wysypisko śmieci na zbiegu ul. Lipowej i ul. Brzozowej, na terenie parafii. Była prowadzona 

rewitalizacja, po zakończeniu, której firma jest zobowiązana posprzątać.  W centrum gminy 
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robi się nam małe wysypisko, coraz więcej śmieci wyrzucają mieszkańcy. Poprosił o 

udzielenie informacji czy coś w tej kwestii zostało zrobione? Oraz o przegląd dróg i załatanie 

dziur na osiedlu w Konopiskach. 

 

p.S.Górniak- zaapelował by urząd zaktualizował rozkład jazdy PKSu. Mieszkańcy nie wiedzą 
czy dany autobus będzie kursował. 

 

p.A.Jarosz-, jako organizator gminnych zawodów OSP podziękował p.Wójtowi i p.I.Lisek za 

pomoc w organizacji. Zawnioskował o wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów dla osób 

niepełnosprawnych na chodniku przy drodze 908 w kierunku ronda autobusu linii 30. 

 

p.A.Jarosz- poprosił o wysypanie gruzu na polną drogę do stacji unasienniania loch w 

kierunku Kuźnicy. 

 

p.M.Chudzik- podziękował p.Wójtowi i p.Z-cy Wójta za uświetnienia obchodów 20-lecia 

klubu sportowego, zafundowanie statuetek i strojów. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało   9 radnych 

                            „przeciw”                                    5 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 271/XXXIX/2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej  

- podjęta większością głosów. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym 

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania do uchwały? 

Pytań nie było. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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Uchwała Nr 272/XXXIX/2017 zmieniająca Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym 

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe III". 

p.S.Zaleski- dostarczył cztery projekty uchwał z naniesionymi poprawkami, poinformował, że 

poprawki w projektach uchwał były omawiane na komisjach. 

 

p.W.Rodak- zapytała: czy radni wiedzą, jakie zmiany są naniesione w projektach uchwał i czy 

akceptują te zmiany? Wyjaśniła, że procedura musi być szczegółowo dochowana. Poprosiła o 

wyjaśnienia od p.S.Zaleskiego, czym różni się jeden projekt od drugiego poza literówkami. 

 

Radni zaakceptowali zmiany w projektach uchwał. 

 

p.S.Zaleski- jeden projekt różni się tytułem i zmianą nazwy ul w §13 z ul. Dojazdowej na  

ul. Przejazdową. 
 

p.E.Bałdyga - czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 273/XXXIX/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe III" - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I". 

 

p.S.Zaleski- przedstawił poprawki w projekcie uchwały, w §1.1. dodanie dziennika 

urzędowego oraz autopoprawkę Komisji Rewizyjnej polegającej na dopisanie w §6 1) e) oraz 

półproduktów z udziałem w/w. frakcji odpadów. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 274/XXXIX/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika". 
 

p.S.Zaleski- przedstawił poprawki w projekcie uchwały, wyjaśnił, po sprawdzeniu ul. Orlika 

znajduje się w Aleksandrii Drugiej. 

 

p.E.Bałdyga -, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 275/XXXIX/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika"- podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
 

p.S.Zaleski- przedstawił poprawki w projekcie uchwały oraz dodanie dwóch terenów, co 

spowoduję zmianę numeracji. Dodanie punktu.13. Terenu zabudowy w Rększowicach po 

obydwu stronach drogi wojewódzkiej. Naniesienie nowego złoża surowca piasku 

znajdującego się między Hutkami a Rększowicami, który otrzymuje numer 14. Zmiany granic 

głównych zbiorników wód podziemnych otrzymuje numer 15. 

 

p.E.Bałdyga – pytanie do p., 13 dlaczego nie robimy przy drodze wojewódzkiej 908 od Łaźca 

do Rększowic? Czy tam możemy budować? 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, po której stronie w studium istnieje możliwość zabudowy, był wniosek 

by uwzględnić, dlatego zostało to dodane. 

 

p.E.Bałdyga –między Kolonia Hutki – Starcza, jest podobna sytuacja, tam nie można 

budować. Ludzie mają problem z budową. 
 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, gdzie można się budować. 
 

Dyskusja dot. umieszczenia w studium i w planach możliwości zabudowy między Kolonią 

Hutki a Starczą. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 
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p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 276/XXXIX/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska- 

podjęta większością głosów. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

Na obrady nie wrócił radny Andrzej Jarosz. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 

 

p.Skarbnik- zgłosiła autopoprawki: 

 

1.W związku z otrzymaniem z MPK aneksu do umowy za kursy autobusu linii numer 30 

brakuje nam 36,28 zł wyjaśniła, w których dwóch pozycjach należy dokonać zmian. 

2. str. 14 wykaz inwestycji pozycja 52 program rewitalizacji gminy Konopiska, otrzymaliśmy 

informację, że nazewnictwo zostało podzielone na lokalny program rewitalizacji i gminny 

program rewitalizacji. My składaliśmy wniosek na lokalny program rewitalizacji w związku z 

tym nastąpi zmiana nazewnictwa. 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 277/XXXIX/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 

rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 
 

p.Skarbnik - omówiła projekt uchwały. 

 

Obrady opuścił radny p. Marcin Poleszczuk. 
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p.E.Bałdyga-, czy są pytania do uchwały? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 12 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 278/XXXIX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2017-2024- podjęta jednogłośnie. 

Na obrady powrócił radny p. Marcin Poleszczuk. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Konopiska etap I". 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 279/XXXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 

aglomeracji Konopiska etap I" - podjęta jednogłośnie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez 

Powiat Częstochowski. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania do uchwały? 

Pytań nie było. 

 

Głosowało 13 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 280/XXXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych 

realizowanych przez Powiat Częstochowski - podjęta jednogłośnie. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez 

Województwo Śląskie.  

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 281/XXXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych 

realizowanych przez Województwo Śląskie - podjęta jednogłośnie. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

inwestycje na drogach gminnych. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania do uchwały? 

Pytań nie było. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 282/XXXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego na inwestycje na drogach gminnych - podjęta jednogłośnie. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
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p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Uchwała Nr 283/XXXIX/2017 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójta- udzielił odpowiedzi: dot. kostki koło p. Badory – pojechałem zboczyć, jest to źle 

wykonane. Pobocza na ul. Klonowej- różnica poziomów jest duża. Okazało się, że jest tam 

problem z odwodnieniem. Poinformował, że chciał dodatkowo zrobić jeszcze jedną 
studzienkę, na co nie wrażono zgody, bo musi być zgodne z projektem, groziło to różnymi 

sankcjami. Wyjaśnił, że dzięki interwencji Lidii Rozponedek zarząd dróg wojewódzkich zajął 
się tą sprawą. Powiat jest wykonawcą. Zostało to zgłoszone. 

Odp. dot. wysypiska na ul. Brzozowej. Temat był poruszany na poprzedniej sesji gdzie 

wyjaśniałem, że nie możemy się wtrącać w teren parafii. Mamy problem z naszym 

wysypiskiem gdzie przywożone są pod bramę śmieci. Zostanie tam w najbliższym czasie 

zamontowany monitoring. Wyjaśnił jak wyglądają procedury dot. prowadzenia spraw przez 

policję. Odp. dot. przeglądu ulic na osiedlu w Konopiskach. Dokonamy przeglądu dróg. 

Musimy się zastanowić nad sfrezowaniem i położeniem nowej nawierzchni. Na razie zostanie 

to załatane. Odp. dot. rozkładu jazdy PKSu. Wyjaśnił, iż rozkład jest aktualny, niestety PKS 

nie jeździ. W ostatnim czasie byłem na spotkaniu w PKSie. Wyjaśnili, że mają problemy z 

ludźmi. Przedstawił wstępną propozycję MPK na kwotę 4 mln zł w skali roku. Na zebraniach 

wiejskich rozmawiamy z mieszkańcami na temat transportu publicznego w gminie. Od 1 

stycznia 2018 roku wójtowie odpowiadają za transport publiczny na terenie gminy. Wyjaśnił, 

że nie ma przepisów w starostwo jest cicho, marszałek odcina się tłumacząc się, że ma kolej. 

Inne gminy mają po dwie trasy, nam udało się uzyskać dofinansowanie na trzy trasy. Podczas 

spotkania z senatorem, wójtem Starczy i burmistrzem Blachowni w PKS poinformowaliśmy, 

że chcemy utrzymania kursów: Jamki – Korzonek i Hutki. Zadeklarowałem, że chcemy by 

istniał PKS. Do 26 września mają ustalić i dać odwiedź. Chcemy wiedzieć wcześniej. 

Dziennie ok 60 kursów PKS nie wyjeżdża. 

 

p.M.Chudzik- na ostatniej sesji zgłosiłem problem transportu publicznego w gminie 

Konopiska. Odczytał interpelację, którą złożył 14 lutego 2013 roku w imieniu klubu radnych 

„Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego” dot. przejęcia przez samorząd powiatu 

częstochowski wraz w powiatem kłobucki i gminami z obydwu powiatów PKSu w 

Częstochowie. Bielsko i Racibórz przejęły, ze środków unijnych zakupiły pojazdy za ok 30-

40 mln zł. Zgłaszałem p. Kwapiszowi, wyjaśnił, że ryzyka nie było. 

 

p.Wójt- 4mln zł dla MPK to trzeba przedyskutować. 
 

p.M.Chudzik- trzeba natychmiast usiąść do rozmowy. 
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p.Wójt- Odp. dot. chodnika w Wąsoszu. Temat się pojawił i dziś został rozwiązany. Odp. dot. 

drogi dojazdowej przez Drugi Wąsosz – tam jest bardzo mokro. Odp. dot. drogi w Kopalni 

skarbu państwa jest uporządkowany p. Ania i p. Jarek odpowie. Sprawdzimy, czy zostało to 

zrobione w granicy i uruchomimy procedury. Jak jest ogrodzenie do 220 to może zagrodzić. 
Możemy wydrukować mapy z geoportalu. Musimy się zając tym tematem. 

 

Ad.21. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.B.Morzyk- poprosiła o wstawienie znaków lub wysepki, by kierowcy zwalniali na drodze 

gminnej w Leśniakach od krzyża. 

 

p.Wójt- w tej chwili jest zlecenie na wykonanie organizacji ruchu, chcemy to zrobić. Podobne 

zlecenie wykonujemy między Rększowicami a Hutkami, bo są tam mosty, gdzie jeżdżą duże 

samochody, a policja nie ma podstaw do ich zatrzymania. To jest już na ukończeniu. 

 

p.Z.Wołczyk- wyjaśnił, że ograniczenie ton do 10 nic nie da. Od strony Boronowa wszystkie 

samochody tam jadą, bo droga jest na wprost. Zaproponował zrobienie progów lub wysepek. 

 

p.Wójt- po to robimy organizację ruchu. Nie da się zrobić wysepek na 5 m. 

 

p.O.Szczepańska- przedstawiła głośną sprawę ogrodzenia posesji p. Ziółkowskich. Poprosiła 

o interwencję by usunąć jedno przęsło, z powodu braku widoczności. Mówione jest, że to jest 

dla zatoczki autobusowej, ale nie ma znaku. Poinformowała o źle oznaczonych- 

namalowanych białych liniach. Poprosiła o zrobienie wizji lokalnej. 

 

p. Z-ca Wójta – wyjaśniła, ul Klonowa i ul. Mała maja w innym miejscu skrzyżowanie. Tam 

trzeba postawić zakaz wjazdu. 

 

p.K.Solińska- poprosiła radnych o pozytywne ustosunkowanie się do złożonego wniosku o 

dofinansowanie z budżetu gminy do wykonania ogrodzenia domu sołeckiego 

„Wygodzianka”. Przedstawiła zakres prac i wycenę. 
 

p.Wójt- 5 tys. zł. trzeba wydać w tym roku, bo inaczej przepadną. 
 

p.K.Solińska-wyjaśniła, że w tym roku zostaną zakupione przęsła. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o wykoszenie rowów na łączniku ul. Przejazdowej i ul. Górnej. 

 

p.J.Kromołowska- w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego poruszyła temat ochrony 

środowiska. Przypomniała, że jest ustawa antysmogowa. Niestety dużo mieszkańców ma stare 

piece i spala w nich wszystko min. stare buty, stare meble ze sklejkami. Wszystko wraz z 

dymem trafia do naszego ogródka, na nasze uprawy. Poprosiła p. Piotra Ganczarka o 

napisanie artykułu od Pasma w celu uświadomienia mieszkańców, co mieści się w dymie gdy 

spalamy śmieci. Poprosiła o uświadamianie dzieci, młodzieży w tym temacie. 

 

p.H.Ernt- podziękowała p.I.Lisek za piękną organizację dożynek w Hutkach oraz 

p.J.Kielanowi za poobcinanie drzew w Rększowicach i Hutkach, dzięki czemu teraz możemy 

bezpiecznie wyjeżdżać. 
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p.E.Bałdyga- podziękował sołtysom, radą sołeckim, KGW za dekorację na placu OSP.  

 

p.I.Lisek- podziękowała, za piękną i miłą współpracę, między władzami urzędu, Panem 

Przewodniczącym, mieszkańcami. Efekt był piorunujący. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął do Rady Gminy wniosek- pismo p.J.Atłasika.  

 

p.A.Świtek- odczytała pismo p.J.Atłasika dot. podjęcia uchwały o nadaniu drodze pomiędzy  

ul. Małą przez ul. Rolniczą do ul. Stawowej statutu drogi gminnej. 

 

p.W.Rodak  i p.A.Ankowska- wyjaśniły, iż nie ma takiej możliwości. Działka jest własnością 
gminy, lecz została oddana w wieczyste użytkowanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

Częstochowa – Rząsawa w 1994 roku. 

 

p.E.Bałdyga-poprosił p.A.Ankowską o przygotowanie odpowiedzi. 

  

p.Wójt- podziękował mieszkańcom Hutek i Rększowic za piękną prezentację jak można 

zorganizować dożynki. Poruszył temat rekultywacji składowiska. Dwie firmy, są chętne na 

podjęcie się tego zadania: GEOTRANS S.A. z Wrocławia i KLARKO Dewelopment sp z.o.o. 

z Częstochowy. Zaproponował zorganizowanie sprawdzenie i zorganizowanie wyjazdu do 

Parszowic, gmina Ścinawa w województwie dolnośląskim. Przedstawił, gdzie zostało 

zorganizowane. 

 

p.E.Bałdyga-ustalimy termin wyjazdu i poinformujemy radnym. 

 

 

Ad.22. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 14:15. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

Wnioski i interpelacje z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 19 września 2017 r., od godz. 12:00 do godziny 14:15. 

 

p.O.Szczepańska- interwencja dot. źle ułożonej kostki koło posesji p. Zarzyckiego i przed 

domem sołeckim w Kopalni oraz otrzymanie z geoportalu map drogi koło posesji p. Ciuka i p. 

Jagusiaka. 

 

p.R.Kołodziejczyk- przegląd dróg i załatanie dziur na osiedlu w Konopiskach. 

 

p.S.Górniak- zaktualizowanie przez urząd rozkładu jazdy PKSu.  
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p.A.Jarosz- wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów dla osób niepełnosprawnych na 

chodniku przy drodze 908 w kierunku ronda autobusu linii 30. 

 

p.A.Jarosz- wysypanie gruzu na polną drogę do stacji unasienniania loch w kierunku Kuźnicy. 

 

p.B.Morzyk- wstawienie znaków lub wysepki, by kierowcy zwalniali na drodze gminnej w 

Leśniakach od krzyża. 

 

p.O.Szczepańska- usunąć jedno przęsło ogrodzenia posesji p. Ziółkowskich, z powodu braku 

widoczności. Zorganizować wizję lokalną w celu źle oznaczonych- namalowanych białych 

liniach oraz zamontowania znaku drogowego. 

 

p.R.Skoczylas- wykoszenie rowów na łączniku ul. Przejazdowej i ul. Górnej. 

 

p.J.Kromołowska- napisanie artykułu od Pasma przez p. Piotra Ganczarka w celu 

uświadomienia mieszkańców, co mieści się w dymie, gdy spalamy śmieci. Uświadamianie 

dzieci, młodzieży w tym temacie. 

 

 


