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Protokół Nr 4/2018 

z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 17 kwietnia 2018 r., od godz. 12:00 do godziny 14:45  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLVI sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Konopiska - pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, w Sesji uczestniczyło 15 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, Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, Sekretarza Gminy – panią Barbarę 
Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, radcę prawnego – panią Wiesławę 
Rodak, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie- pana Tomasza 

Doruchowskiego, radnego powiatowego- pana Mieczysława Chudzika, sołtysów, 

mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół były wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono 

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

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XLV sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLV sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

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 XLV 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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
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prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku”  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach” 

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Aleksandria Druga - Ulica Orlika". 

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Sprawy różne i zapytania. 

18. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- na wniosek wójta i mój proszę o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących uchwał: 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Jamki - Kowale II". 

17. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w obrębie 

gminy Konopiska. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad wyżej wymienionych  uchwał. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku w/w. uchwał. 

 

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XLV 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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
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godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku”  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach” 

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Aleksandria Druga - Ulica Orlika". 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Jamki - Kowale II" 

17. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w 

obrębie gminy Konopiska 

18. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

19. Odpowiedzi na interpelacje. 

20. Sprawy różne i zapytania. 

21. Zakończenie obrad.                                                          

                                                                

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

Uwag nie było. 

 

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

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła aktualny porządek obrad. 

 

Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

p.E.Bałdyga – zaproponował: 

p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 
 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

Głosowało 15 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

 

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

 

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.M.Chudzik-, jakiej powierzchni są działki do sprzedania? 

 

p.A.Ankowska- 40.000 zł brutto kosztują działki ok. 1000 m
2 

.
 
 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.A.Jarosz- w imieniu swoim, mieszkańców, podziękował p. wójtowi za naprawę drogi 908  

i zlikwidowania zatoczki wodnej, przy przystanku. Zwrócił się z prośbą o przejęcie placu po 

dawnym kółku rolniczym w Wąsoszu. Prosił o informację, na jakim etapie znajduje się 
sprawa i czy da się ją przyspieszyć? 

 

p.R.Skoczylas- oprosił o poprawienie nawierzchni między ul. Przejazdową a ul. Górną.  
 

p.A.Janik- poprosił o przedstawienie złożonego wniosku z dnia 12.04.2018 r., dot. zmiany 

granic sołectw. 

 

p.K.Kruk- poprosił o zamontowanie lampy na ul. Zielonej przy posesji nr.19. 

 

p.W.Gajos-poprosił o wyjaśnienia, czemu autobus nowej linii nie wjeżdża do Kowali i kiedy 

będą wjeżdżały? 

 

 p.S.Górniak- poprosił o udzieleni odpowiedzi czy została powołana komisja. Na poprzedniej 

komisji wnioskowałem o wyznaczenie przez p. wójta komisji, która porówna kosztorys ze 

stanem faktycznym dot. naprawy pobocza drogi Rększowice – Hutki. Z moich obliczeń 
wynika, że są zawyżone faktury. 

 

p.R.Kołodziejczyk- poprosił o odnowienie klatki schodowej i korytarza w budynku biblioteki 

w Konopiskach. 

 

p.O.Szczepańska- prosiła o interwencję i naprawienie niebezpiecznego uskoku przy drodze na 

ul. Klonowej. Wycięcie modrzewia, z którego spadają gałęzie na plac przedszkola w Kopalni 

oraz usunięcie słupów cementowych z placu. Poprosiła o zapewnienie dużych autobusów, do 

dowozu dzieci.  

 

p.A.Chmielewska- podziękowała za nową nakładkę i poprosiła o dokończenie ok. 20 metrów. 
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p.M.Poleszczuk-, kiedy firma GTV Bus będzie jeździła do centrum Częstochowy? Jakie linie 

będą jeździły. 

  

p.P.Szczerbak- czy zostało wysłane zapytanie z gminy do RSP Rząsaw o wykup działek pod 

drogę? 

 

p.Z.Kuśmierska- tak zostało wysłane takie pismo. 

 

p.A.Ankowska- wyjaśniła, że jest odpowiedz w tej sprawie. 

 

p.M.Chudzik- odczytał odpowiedź starosty na wniosek, w którym zwracał się o budowę 
chodnika przy ul. Gościnnej. Przedstawił problemy i rozwiązania związane z wykonaniem 

chodnika w Kopalni m.in. odprowadzeniem wody, wykonaniem studni. Powiatowy zarząd 

dróg zwraca się z prośbą o wykonanie ośmiu otworów, żeby sprawdzić czy studnie chłonne 

odprowadzą wodę. By projektant podjął się wykonania projektu, musi wiedzieć ile studni 

będzie potrzebnych. 

 

p.Wójt- ustosunkuję się do pisma, jeśli takie wpłynie do urzędu. 

 

p.R.Kołodziejczyk- w weekend przez teren naszej gminy przejeżdżał ładunek 

wielkogabarytowy, który uszkodził krawężniki na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej i ul. 

Sportowej oraz na rondzie w Rększowicach. Prosił o zgłoszenie do powiatowego zarządu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Konopiska.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 331/XLVI/2018RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Konopiska.  

 

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

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

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 332/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 
p.A.Janik- poprosił o odczytanie wniosku złożonego 12.04.2018 r. dotyczącego zmiany granic 

sołectw Walaszczyki, Wygoda, Konopiska w taki sposób, aby Sołectwa Walaszczyki  

i Wygoda graniczyły ze sobą. Odczytał wniosek (w załączeniu). 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że to są dwa wnioski. Pierwszy o zmianę granic, której na te wybory 

nie będzie dało się przygotować oraz drugi wniosek oby Sołectwo Walaszczyki zostało  

w okręgu 15. 

 

p.A.Janik- poprosił radnych o nie podejmowanie uchwał w sprawie podziału Gminy 

Konopiska na okręgi wyborcze i w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody 

głosowania. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że przedstawiony przez p.A.Janika wniosek nie spełnia wymagań 
określonych w §7. Uchwały NR 93/XVI/2015RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 

2015r. w sprawie Statutu Gminy Konopiska:  

„§ 7. 1. O utworzeniu, łączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki rozstrzyga Rada w drodze 

uchwały, uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatywa w tej sprawie może być podjęta przez organy Gminy albo na pisemny wniosek, 

co najmniej 30 % mieszkańców obszaru, posiadających prawa wyborcze do Rady, którego ta 

jednostka obejmuje lub ma obejmować, 

2) wniosek sporządza się na odpowiednio zatytułowanej liście, 

3) wniosek zawiera nr kolejny wpisu, nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL  

i własnoręczny podpis, 

4) procedura musi zostać poprzedzona konsultacjami społecznymi, których tryb określa Rada 

odrębną uchwałą, 

5) jednostka pomocnicza, która ma zostać utworzona winna liczyć, co najmniej 500 osób 

zamieszkujących obszar, o którym mowa w ust 1, 

6) projekt granic jednostki pomocniczej oraz jej nazwę określa Wójt w uzgodnieniu  

z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 

7) przebieg granic powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, 

komunikacyjne i więzi społeczne. 
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2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności: 

1) obszar; 

2) granice; 

3) nazwę jednostki pomocniczej.” 

 

p. Tomasz Doruchowski -Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie- 

podziękował za zaproszenie, w imieniu Pani Komisarz Lidii Dudek przeprosił, że nie mogła 

uczestniczyć w obradach sesji. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Gminy zobowiązana 

jest do podjęcia uchwały zgodnej z prawem. Taki projekt został poddany konsultacją  
z Krajowym Biurem Wyborczym w Częstochowie, do których nie wniesiono uwag. 20 marca 

br. Rada Gminy Konopiska podjęła uchwałę NR 323/XLV/2018 w sprawie podziału Gminy 

Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu, niezgodną z prawe. Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2018 

roku Komisarz Wyborczy w Częstochowie I wezwała Radę Gminy Konopiska do podjęcia 

uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zgodnej z prawem. Wyjaśnił, 

że podjęta uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, jeśli Państwo nie podejmą uchwały 

zgodnej z prawem zrobi to komisarz wyborczy. Od 2019 roku komisarz wyborczy będzie 

dokonywał podziału. 

 

p.J.Walentek- w tym temacie trzeba się ugiąć do woli mieszkańców. 

 

p.A.Janik- intencją ustawodawcy było zwiększenie udziału w wyborach, a tu jest inaczej. 

Mieszkańcy chcieli przynależeć tak jak do tej pory do Wygody i Kijasa a teraz będzie  

w Konopiskach, to czy będzie zwiększony udział w wyborach? 

 

p. Tomasz Doruchowski -Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie- ma Pan 

racje.  

 

p.A.Janik- Komisarz Wyborczy w Częstochowie I podpowiedział mi taką drogę – wniosek  

o zmianę granic sołectw. Nie da się w tak krótkim czasie złożyć pełnego wniosku. Proszę 
Radnych o głosowanie przeciwko tej uchwale. 

 

p.E.Bałdyga- nikt się nie pochyla nad tymi mieszkańcami, ale musimy działać zgodnie  

z prawem. Uważam, że to nie jest w porządku dla mieszkańców Walaszczyk, którzy cały czas 

tworzyli okręg z Wygodą i Kijasem. 

 

p.R.Kołodziejczyk- zacytował §” Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie, w terminie 

5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty”,  

z którego mogą skorzystać mieszkańcy. 

 

p. Tomasz Doruchowski -Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie- wyjaśnił, 

że pani komisarz nie dała w postanowieniu przesłanki o zmianie granic sołectw. Ma Pan racje 

jak chodzi o odstępstwa. Jeśli nie da się przyłączyć sołectwa lub jego części do innego 

sołectwa, bo układ przestrzenny nie pozwala, co w tym przypadku nie występuje. Wyjaśnił 

jak wygląda procedura odwołania do sądu. Został nam przedstawiony projekt uchwały 

zgodny z prawem, który został pozytywnie zaopiniowany. 
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p.S.Górniak- uchwały Rady Gminy są prawem lokalnym. Po co uchwalane jest prawo 

lokalne, które nie jest zgodne z wolą mieszkańców? 

 

p.B.Ankowska – Lis- poprosiła o wykreślenie z okręgu 3 ul. Sosnową, która w całości jest  

w okręgu 1. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  1 radnych 

                            „przeciw”                                    8 radnych 

                            „wstrzymało się”                         6 radnych 

 

Rady Gminy Konopiska nie podjęła w/w. uchwały. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji 

Wyborczych.  
 

p.E.Bałdyga- w związku z nie podjęciem uchwały o okręgach nie możemy podjąć uchwały o 

obwodach. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady XLVI sesji. 

 

Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026  

 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 333/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 

2018-20260 - podjęta większością głosów. 
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 334/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok – podjęta większością 
głosów. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na zadanie pn. „Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku” 

  

p.Wójt- zwrócił uwagę na nazewnictwo. Wyjaśnił, że chodnik będzie wykonywany tylko do 

drogi wojewódzkiej. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

UCHWAŁA NR 335/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. 

„Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku” – podjęta większością 
głosów. 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach”– 

podjęta większością głosów. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 



 

10 

 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 336/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach”– podjęta większością 
głosów. 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika" 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 337/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria 

Druga - Ulica Orlika"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Jamki - Kowale II" 

 

Dyskusja dot. zapisu uzasadnienia uchwały. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 

UCHWAŁA NR 338/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Jamki - Kowale II"– podjęta większością głosów. 
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Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w 

obrębie gminy Konopiska. 

 

p.P.Szczerbak-, od kiedy będzie darmowa komunikacja? 

 

p.Wójt- od 1 maja chcemy wprowadzić na terenie gminy bezpłatną komunikację. Mamy 800 

tys. zł, możemy pozwolić sobie na bezpłatny transport po terenie naszej gminy. 

 

p.A.Świtek, – co to znaczy linia komercyjna? 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, publiczny transport zbiorowy będzie realizowany przez firmę, z którą 
wójt podpisał umowę i my za to płacimy, jako gmina. Z budżetu gminy nie możemy 

przeznaczyć środków na finansowanie transportu poza naszą gminą. Od granicy miasta do  

ul. Focha jest to linia komercyjna. 

 

p.M.Poleszczuk- odnośnie linii komercyjnej na Wygodzie będą sprzedawane bilet?  

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nie wie jak rozwiąże to przewoźnik. Zasada jest jedna po terenie gminy 

komunikacja jest za darmo. Do Częstochowy bilet kosztuje 4,50 zł niezależnie skąd jedziemy 

czy z Aleksandrii czy z Rększowic. 

 

p.O.Szczepańska- jeździmy za darmo, ale bilety wydaje kierowca? 

 

p.Wójt- tak. 

 

p.S.Górniak- czy jest przewidywany transport bezpośredni między Rększowicami  

a Częstochową? 

 

p.Wójt- z Hutek do Częstochowy są dwa bezpośrednie kursy o godzinie 8:00 i 9:00.  

Z Korzonka, Jamek, Leśniaków też będzie bezpośredni kurs. Będziemy przeprowadzać 
konsultacje, spotkania z mieszkańcami w sprawie transportu. 

 

p.R.Skoczylas- w życiu nie ma nic za darmo. Skąd gmina weźmie 800 tys. zł by dopłacić do 

transportu? Starsi ludzie i tak mają bezpłatny transport. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- poprosił o przedstawienie jak się mają ceny biletów do obecnych cen? 

 

p.Wójt-wyjaśnił, że cena biletu jest niższa. Wszystkie ulgi zostają bez zmian. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga- poprosił o odnotowanie imiennie głosowania. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         3 radnych (p.A.Świtek, p.O.Szczepańska, 

p.R.Skoczylas). 
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UCHWAŁA NR 339/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w obrębie gminy 

Konopiska – podjęta większością głosów. 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. 

 

p.R.Skoczylas- przedstawił stanowisko Komisji Finansów, które stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 340/XLVI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych– podjęta 

większością głosów. 

 

Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójta- udzielił odpowiedzi: dot. plac zabaw, był monit w tej sprawie nie mamy jeszcze 

odpowiedzi. Odpowiedź dot. ul. Górnej i ul. Przejazdowej, są tam duże koleiny, zostanie 

poprawiona nawierzchnia. Lampa na ul. Zielonej zostanie zamontowana. Odp. dot. autobusu 

przez Kowale- od 1 maja zaczną kursować, nie wszystkie, ale mają wjeżdżać. Z transportem 

szczegóły mają być dopracowane. Ludzie się przyzwyczaili do transportu niskopodłogowego. 

Transport do kościoła zostanie dopasowany do godziny mszy w danej parafii. Odp. dot. 

podającej drogi w Kopalni. W zeszłym roku pisaliśmy w tej sprawie do zarządu dróg. 

Odp. dot. malowania klatki schodowej, zostanie to zweryfikowane. Odp. dot. modrzewia, – 

jeśli będzie możliwość wycięcia, zostanie to zrobione. Słupy betonowe – zobaczymy.  

Odp. dokończenie ok. 20 m nakładki- interweniowaliśmy w tej sprawie, ma zostać to 

zrobione. 

 

p.M.Poleszczuk-, od kiedy autobusy będą jeździć na ul. Focha? 

 

p.Wójt- od 1 maja. Odnośnie chodnika na Kopalni na zebraniu wiejskim w Kopalni temat 

został poruszany. Na początku jest 120 cm do ogrodzeń.  Mieszkańcy jak usłyszeli, że mają 
przesuwać swoje ogrodzenia o 1-2 metry to nie byli zadowoleni. Studnie chłonne w rejonie 

chodnika- ciekawe jak się wypowie zarząd dróg wojewódzkich w tej sprawie? Jak dostanę 
takie pismo z powiatu, to się ustosunkuję do niego. Odnośnie chodnika w Aleksandrii, 

wyjaśnił, że w budżecie jest przeznaczone 200.000 zł na dokończenie chodnika. Zapytano 

mnie czy jestem w stanie dołożyć 400.000 zł – 500.000 zł. Odpowiedziałem, że nie. Czy 

zaakceptuję nakładkę? Jak zostanie mi to przedstawione to się nad tym zastanowię. 
 

p.M.Chudzik- wyjaśnił, że starosta podpisał pismo. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że do urzędu nie trafiło pismo w tej sprawie, jeśli takie trafi ustosunkuję się. 
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p.M.Chudzik- odczytał pismo. dot. dokończenia chodnika w Aleksandrii. Z rozmów  

z Wójtem Gminy Konopiska wynika, że pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie 

chodnika w Kopalni. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że to jest zadanie powiatu. 

 

p.Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. uszkodzonego chodnika przez transport wielkogabarytowy, 

zostanie to zgłoszone. 

 

p.P.Szczerbak- a co w sprawie Rząsaw? 

 

p.A.Ankowska- odczytała pismo, które pisaliśmy do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

Częstochowa Rząsawa. W którym zwracaliśmy się z prośbą o bezpłatne przekazanie działki 

na połączenia ul. Stawowej i ul. Rolniczej oraz rezygnacji z wieczystego użytkowania. 

Uzyskaliśmy odpowiedź, że nie ma możliwości bezpłatnego przekazania działki i rezygnacji  

z wieczystego użytkowania. Kilka lat temu były prowadzone rozmowy w tej sprawie, zostały 

wydzielone działki, za które do tej pory RSP życzy sobie odszkodowanie., ok. 250.000 zł, za  

powierzchnię 1, 20 h. Trzeba się zastanowić, co zrobić. 
 

p.S.Górniak- zapytałem, co w sprawie przedstawionego na poprzedniej komisji wniosku  

o wyznaczenie przez p. wójta komisji, która porówna kosztorys ze stanem faktycznym dot. 

naprawy pobocza drogi Rększowice – Hutki. Z moich obliczeń wynika, że są zawyżone 

faktury. Co w tej sprawie? Wyjaśnił, że w z przedstawionych dokumentów wynika, iż zostało 

zużyte bardzo dużo materiału. 

 

p.W.Rodak- Komisja Rewizyjna może zbadać sprawę. 
 

p.M.Poleszczuk – Komisja Rewizyjna nie składa się ze specjalistów. 

 

p.W.Rodak- Komisja Rewizyjna jest organem kontrolny. Rada może poprosić wójta o 

specjalistę.  
 

Dyskusja. 

 

p.S.Górniak- wnioskowałem wielokrotnie o zatrudnienie w urzędzie inspektora nadzoru 

budowlanego do kosztorysowania i wykonywania prac ogólnobudowlanych 

 

p.W.Rodak- Komisja Rewizyjna będzie badała. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że bardzo duża dziura tam była. Trzeba tam jechać i zobaczyć jak jest 

ulewa, jaki jest nawal wody. Na moją prośbę OSP zabezpieczyło teren taśmami, by nie doszło 

do tragedii.  

 

p.E.Bałdyga- jest wyjaśnienie wójta, że duże betonu zostało zużyte. 

 

p.S.Górniak- wyjaśnił, że według obliczeń to by musiałabyś o wiele większa dziura na taka 

ilość materiału, który jest wskazany w fakturach. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że sytuacja była trudna i niebezpieczna. Sytuacje kryzysowe kierują się 
innymi prawami. 



 

14 

 

 

p.E.Bałdyga- proponuję skierowanie sprawy do Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Ad. 20. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.A.Świtek- został skierowany wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali 

gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii, na kwotę 1 342 723 zł. Czy jest podana konkretna 

data? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że przewidywany termin rozpatrzenia wniosku. Często zdarza się, że 

rozpatrzenie wniosku przedłuża się o 1, 5 roku i zostają dwa miesiące na wykonanie zadania. 

 

p.O.Szczepańska- w sprawie chodnika na Kopalni, co można zrobić? Czy jak nie zostaną 
przesunięte ogrodzenia jest możliwość wykonania węższego chodnika ok 1,20 m? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że są określone normatywy. Tam są trzy ogrodzenia do przesunięcia. Jeśli 
starostwo będzie chciało wykonać chodnik my, jako gmina możemy partycypować  
w kosztach.  

 

p.O.Szczepańska-, kto do starostwa musi się złożyć taką prośbę? 

 

p.Wójt- radny powiatowy. 

 

p.M.Chudzik- wyjaśnił, żeby wykonać chodnik trzeba wykonać odwierty, które określą ile 

jest potrzebnych studni chłonnych. 

 

Dyskusja dot. chodnika w Kopalni. 

 

p.M.Poleszczuk-, na jakim etapie jest wniosek złożony do RPO na wykonanie oczyszczalni? 

 

p.Z.Kuśmierska- nie mamy takiej informacji. 

 

p.H.Ernt- w imieniu swoim i mieszkańców podziękowała za wybrukowanie przystanku  

i zatoczki. Poprosiła o zamontowanie szyb w przystanku koło szkoły i koło remizy. 

Poinformowała o zostawionych śmieciach gabarytowych.  

 

p.R.Skoczylas- sołtysi zostali powołani do wyceniania szkód łowieckich. Ustawa obliguje 

gminy, a gminy scedowały na sołtysów. Wcześniej nie było to przestrzegane, to się zmieniło. 

Wniosków jest bardzo dużo. Nie jesteśmy przeszkoleni jak ma to być robione. Sołtysi mają 
coraz więcej pracy. Nie będzie chętnych na to stanowisko. Wyjaśnił, że nie mają czasu na 

zajmowanie się wnioskami w tak krótkim czasie. Rezygnuję z tego, nie będę brał udziału  

w wycenianiu szkód.  

 

Dyskusja dot. wyceny szkód łowieckich. 

 

p.W.Rodak – wyjaśniła, z dniem 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa prawo łowieckie, która 

obliguje sołtysów, jako przedstawicieli sołectw - jednostek pomocniczych do udziału  

w komisji wyceniającej szkody łowieckie, zgodnie z art. 46. Szkolenia będą przeprowadzane 

przez lasy państwowe. 
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Dyskusja dot. wyceny szkód łowieckich. 

p.Wójt- wyjaśnił, dojdzie do tego, że nie będzie chętnych na sołtysów, urzędników. Ta 

sytuacja nie dotyczy tylko naszej gminy, ale całego kraju. Muszą się pojawić jakieś przepisy 

wykonawcze. 

 

Dyskusja dot. wyceny szkód łowieckich. 

 

p.J.Błaszczyk- przy szkole jazdy konnej jest otwór w kanale odwadniającym, który stanowi 

zagrożenie dla dzieci idących do szkoły. Co z tym zrobić? Czy gmina jest w stanie się 
zwrócić o naprawę wyrwy 30 cm na 40 cm, głębokość ok 50 cm? W ubiegłym roku 

wykonywano chodnik między rzeką a drogą wojewódzką. Z wykonawcą rozmawiałam  

i ustaliliśmy, że w listopadzie nie będzie siał traw, a zrobi to wiosną. Jeśli zrobi to na stan 

faktyczny, to nikt tego nie wykosi, bo tam jest pełno kamieni. Poprosił o interwencję do 

wykonawcy o uporządkowanie i wykonanie prac. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem trzeba zgłaszać to do 

urzędu gminy, a nie czekać na sesję. 
 

p.A.Świtek-, co dalej w sprawie szkód łowieckich? Sołtysi stawiają weto i co dalej? 

 

p.W.Rodak-, w jaki sposób szacować szkody. Zanim zacznie obowiązywać nowe 

rozporządzenie, muszą się państwo zaopatrzyć w rozporządzenie z 8 marca 2010 roku  

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz wypłat 

odszkodowania za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych. Otrzymacie takie 

rozporządzenia. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał pismo z propozycją rozkładu jazdy autobusów, które wpłynęło do 

wójta dnia 22.03.2018 podpisane radni. Nie ma, komu odpisać na takie pismo. Poprosił 

radnych o podpisywanie pisma imieniem i nazwiskiem. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- poprosił by sołtysi mogli się wypowiadać w punkcie interpelacje.  

 

p.E.Bałdyga- poprosił radnych o składanie propozycji wpisania do” Księgi Zasłużonych dla 

Gminy Konopiska” pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem. Przypomniał o obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych. 

  

Ad. 21. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:45. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 


