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Protokół Nr 8/2018 

z obrad L Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 29 czerwca 2018 r., od godz. 12:00 do godziny 14:30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W L 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, Zastępcę Wójta – panią Zofię 
Kuśmierską, Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią 
Jadwigę Janik, radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak, Dyrektor SP ZOZ – panią Annę 
Pogorzelską, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX  Sesji Rady Gminy. 

 

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

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

 

Uwag nie było. 

 

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

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLVIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLIX 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. 
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2. Przyjęcie protokołu z XLVIII, XLIX 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za  

2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska  

za 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 331/XLVI/2018 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 

2016-2020”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Konopiskach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Konopiska 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na  

2018 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska. 

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

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska. 

19. Odpowiedzi na interpelacje. 

20. Sprawy różne i zapytania. 

21. Zakończenie obrad. 

 

 

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

uchwał: 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na 

współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika z odwodnieniem w 

ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina 

Konopiska". 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na 

współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszego / pieszo-

rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach" 

 

p.E.Bałdyga- na wniosek wójta proszę o wykreślenie z porządku obrad punktu: 

 

16.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian  

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Konopiskach. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

p.E.Bałdyga- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie pomocy 

finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. 

„Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria 

ul. Gościnna etap II, gmina Konopiska". 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

p.E.Bałdyga- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zgody na 

zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność gminy. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

p.E.Bałdyga- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy w roku 2018. 
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Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych 

                            „wstrzymało się”                         2 radnych 

 

Rada Gminy większością głosów wprowadziła do porządku w/w. uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie pomocy 

finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. 

„Budowa ciągu pieszego / pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach". 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

p.E.Bałdyga- poprosił o wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wykreśliła z porządku w/w. uchwałę. 
 

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XLVIII, XLIX 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za  

2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska  

za 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 331/XLVI/2018 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 

2016-2020”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Konopiskach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Konopiska. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Konopiska 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na  

2018 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na 

współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika z odwodnieniem w 

ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina 

Konopiska". 

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

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy  

w roku 2018. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na 

współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszego / pieszo-

rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach". 

23. Odpowiedzi na interpelacje. 

24. Sprawy różne i zapytania. 

25. Zakończenie obrad. 

 

                                                                

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do nowego 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. 
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p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „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. 

 

p.Z.Kuśmierska- podziękowała za współpracę i życzyła wszelkiej pomyślności. 

 

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

 

p.S.Górniak-, czego dotyczyło spotkanie z prezesem PKSu? 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.A.Jarosz- w imieniu swoim i strażaków OSP podziękował za udzieloną pożyczkę, którą  
w dniu wczorajszym zwróciliśmy w całości. 

 

p.O.Szczepańska- przedstawiła dokumentacje zdjęciową, na której przedstawiony jest 

problem wybijania wody w zatoczce autobusowej. Firma, która doprowadzała gaz zasypała 

rurę, która odprowadzała wodę ze studzienek. Poprosiła o interwencję w tej sprawie. Co  

w sprawie chodnika na Kopalni? Zwróciła się z prośba o przycięcie gałęzi koło p. 

Orlińskiego. 

 

p.S.Górniak-, na jakim etapie jest projekt odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców? 

 

p.M.Poleszczuk – Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie pisemnej odpowiedzi przez 

radcę prawnego dot. transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 144 prawa zamówień publicznych 

Czy wójt powinien zawrzeć umowę zgodną z pierwszą ofertą przedstawioną 4 stycznia 2018 

roku, na podstawie, której został wybrany przewoźnik? 

 

p.P.Szczerbak- wnioskuje o naprawienie chodnika w centrum Konopisk. 

 

p.J.Walentek- podziękował za zrobienie ul. Lipowej. 

 

p.O.Szczepańska – poruszyła sprawę doprowadzenia gazu do budynku KGW. Czy gaz będzie 

podprowadzony do KGW? 

 

p.H.Bula – podziękowała za ładnie zrobiony chodnik na Jamkach. Poprosiła o wykonanie ok. 

300 metrów chodnika, by połączyć istniejące chodniki, co umożliwi bezpieczne dotarcie 

dzieci do szkoły. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2017 rok. 

p.E.Bałdyga- sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Konopiska za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego, omówiono na 

Komisjach Rady Gminy- czy są pytania do sprawozdań?  

p.J.Janik- odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

dotyczącą wykonania budżetu za 2017 rok. 

p.J.Janik- omówiła autopoprawkę do uchwały polegającą na usunięciu paragraf 3, który 

zgodnie z opinia RIO powinien zostać usunięty. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 356/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Konopiska za 2017 rok- podjęta większością głosów. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska  

za 2017 rok.  

p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium. 

p.E.Bałdyga-, odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

Przewodniczący Rady udziela głosu Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Konopiska: 

 

p.R.Skoczylas- Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska- komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium. 

p.A.Chmielewska- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 

Społecznych- komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium. 
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p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- komisja wnioskuje za udzieleniem 

absolutorium. 

p.A.Janik- Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa - 

komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium. 

p.S.Górniak- wnioskuje o imienne odnotowanie głosowania. 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         2 radnych – p.S.Górniak 

 

UCHWAŁA NR 357/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r.  

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2017 rok- podjęta większością 
głosów. 

 

Oklaski 

 

Przewodniczący Rady wraz z Radni wręczyli kwiaty i złożyli gratulacje dla Pana Wójta i Pani 

Skarbnik. 

 

p.J.Żurek- podziękował za wystawioną ocenę. Dbamy o interesy całej gminy, pamiętamy  

o wszystkich sołectwach. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Konopiskach.  
 

p.W.Rodak- omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 
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                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 358/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 331/XLVI/2018 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 17 kwietnia 2018 roku 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 359/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 331/XLVI/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 

kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska 

na lata 2016-2020”.  
 

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 360/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”- 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konopiskach. 
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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 361/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 

- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Konopiska.  

  

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 362/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy 

Konopiska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
 

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 363/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 
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w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Konopiska miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026.  
 

p.J.Janik- omówiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga- 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 364/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026 

- podjęta jednogłośnie. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

 

p.J.Janik- omówiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga-, 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 365/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego 

na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika z odwodnieniem  

w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina 

Konopiska".  
 

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

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
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Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 366/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie 

inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 

nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina Konopiska"- podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji 

Wyborczych.  
 

p.A.Janik- zakpiono wewnętrznie i zewnętrznie z mieszkańców, z odwołań, z uchwały, którą 
podjęliśmy. Otrzymaliśmy odpowiedź z Warszawy, że nie podjęto rozpatrywania, ponieważ 
odpowiedź wpłynęła po terminie. Sesja została zwołana 30 kwietnia, a odpowiedź została 

wysłana 2 maja. Pani Świtek po sesji mówiła, żeby osobiście zawieść dokumenty do 

Warszawy. W dzienniku korespondencji jest, że pismo wyszło 2 maja. Proszę o wyjaśnienia. 

Konsekwentnie wnioskuję o nie podejmowanie tej uchwały.  

 

p.B.Ankowska- Lis- uchwała nie została w terminie dostarczona. Wyjaśniła jak był liczony 

termin. Dzwoniłam do Pana w tej sprawie, że inaczej są liczone termin. 

 

p.A.Janik- wyjaśnił, dzwoniła Pani w innej sprawie. 

 

p.B.Ankowska- Lis- odczytała uchwałę PKW z dnia 4 czerwca 2018 r. (w załączeniu pod 

sesję). 
 

p.A.Janik-, czemu pismo nie zostało wysłane w terminie. 

 

p.B.Ankowska- Lis- wyjaśniła, że nikt tego nie zrobił specjalnie. 

 

p.A.Janik-, czemu pismo nie wyszło w terminie? Odwołanie było szybko pisane z uwagi na 

krótki termin 

 

p.B.Ankowska- Lis- odczytała uchwałę PKW z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

p.A.Janik-, co stało na przeszkodzie by nie wysłać 30 kwietnia? 

 

Dyskusja. 

 

p.A.Janik-, dlaczego pismo nie zostało wysłane 30 kwietnia? Można było wysłać 
elektronicznie. 

 

p.B.Ankowska- Lis- nie pamiętam. 

 

p.A.Janik-, podobne sytuacje były w innych gminach, gdzie sprawy zostały załatwione 
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pozytywnie. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że nastąpił błąd ktoś zawinił. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  0 radnych 

                            „przeciw”                                    7 radnych  

                            „wstrzymało się”                         8 radnych 

 

Rady Gminy Konopiska nie podjęła w/w. uchwały. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska. 

 

p.R.Kołodziejczyk- czy dodatek funkcyjny jest taki sam jak w poprzedniej uchwale? 

p.B.Ankowska- Lis- tak, dodatek funkcyjny jest taki sam jak wcześniej. 

p.E.Bałdyga- dodatek funkcyjny jest taki sam jak wcześniej. Przez kadencje Pana Wójta 

Żurka nie był podwyższany. Został taki sam jak ustalił Wójt Socha. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

UCHWAŁA NR 367/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska- podjęta większością 
głosów. 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

 

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 
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UCHWAŁA NR 368/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r.  

w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018. 

 

p.S.Górniak- wnioskuje o przeniesienie projektu uchwały na komisje. Nie znamy sprawy, 

musimy się zastanowić i przeanalizować. 
 

p.J.Żurek- wyjaśnił, uchwała została dodana z uwagi by w lipcu nie zwoływać sesji. Jest dużo 

wniosków złożonych m.in. uchwała dotycząca chodnika w Aleksandrii. 

 

p.S.Górniak-, czemu projekt uchwały nie wpłynął na czerwcowe komisje? 

 

p.J.Żurek- wyjaśnił, nie ma pilnej potrzeby. Jak wejdzie nam wniosek, to musimy radę 
zwoływać. 
 

p.J.Walentek- miało być ok 2.400.000 kredytu a teraz jest zaplanowane ok. 3.600.000 zł, 

czemu taka kwota? 

 

p.J.Janik- wyjaśniła, że wszystko jest opisane w uzasadnieniu. Kredyt był zaplanowany w 

uchwale budżetowej. Procedury związane z uzyskaniem kredytu trwają około 3 miesięcy. 

 

p.O.Szczepańska- czy można wsiąść wyższą kwotę kredytu i przeznaczyć na chodnik  

w Kopalni? W imieniu swoim i mieszkańców proszę o wykonanie chodnika. Byliśmy w 

zarządzie dróg powiatowych w starostwie i wyjaśniono nam, że gmina musi wystąpić o 

wykonanie projektu. 

 

p.J.Żurek- w poniedziałek wyjdzie pismo do starostwa o rozpoczęcie prac projektowych. 

 

p.J.Walentek- czy musimy zaciągać taki kredyt dla zabezpieczenia? 

 

p.J.Żurek- zakładaliśmy, że nie będziemy brać kredytu. Byli chętni na działki przemysłowe, 

ale się wycofali. Wchodzimy w procedury przetargowe, które trwają ok. 2- 3 miesięcy. 

 

p.R.Kołodziejczyk-, jakie jest zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy? 

 

p.J.Janik- zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi ok 10 mln. zł. 

 

p.E.Bałdyga- zadłużenie jest mniejsze o 7 mln. zł niż na początku kadencji. 

 

p.M.Poleszczuk-, na co będą przeznaczone pieniądze z zaciągniętego kredytu? 

 

p.J.Janik- inwestycje, które chcemy finansować przekraczają kwotę 100.000 zł. Przedstawiła, 

na co zostaną przeznaczone pieniądze, m.in. na budowę oczyszczalni i sali gimnastycznej. 

Pomoce finansowe na drogi wojewódzkie i powiatowe. 
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p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie, kto jest za wnioskiem p.S.Górniaka?  

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  3 radnych 

                            „przeciw”                                    4 radnych  

                            „wstrzymało się”                         8 radnych 

 

Wniosek został odrzucony. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  10 radnych 

                            „przeciw”                                    3 radnych  

                            „wstrzymało się”                         2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 369/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018- podjęta większością głosów. 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na 

współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszego / pieszo-

rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach"  
 

p.J.Janik- omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- 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 370/L/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie 

inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszego / pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 i 

907 w Konopiskach"- podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 23. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójta- udzielił odpowiedzi: dot. wody w zatoczce. Nie było w tym miejscu takiej wody. 

Prawdopodobnie ktoś zasypał odpływ, może Ci, co gaz zakładali.  

Dot. Odnawialnych źródeł energii- wniosek jest złożony, odpowiedzi jeszcze nie mamy.  

Dot. naprawy chodnika w centrum– nie możemy tego zrobić. To jest zarządu dróg 

wojewódzkich, od ubezpieczyciela muszą dostać pieniądze. Dot. doprowadzenia gaz do KGW 

w Kopalni – jest podłączony. Dot. Budowy chodnika przy DW907 w Korzonku- 3 lipca 

przyjeżdżają, jest szansa na doprowadzenie gazu, trzeba wszystko pouzgadniać. 
Dot. Spotkania w PKS. Na kolejny dzień po spotkaniu w Kopalni został odwołany prezes 

PKSu. Na spotkaniu w starostwie były zarzuty, że PKS nie dotrzymuje tego, co obiecał. 

 

p.O.Szczepańska-, jakie są szanse na projekt chodnika w Kopalni? 

 

p.J.Żurek- wyślę pismo w tej sprawie. Wiele lat była cisza w tej sprawie. 

 

p.O.Szczepańska- dużo pism pisaliśmy od 2014 roku w tej sprawie.  

 

Dyskusja dot. budowy chodnika w Kopalni. 

 

p.W.Rodak- udzieliła odpowiedzi dla Komisji Rewizyjnej. Wyjaśniła, że wskazany artykuł 

mówi o zmianie umów, tzn., że zakazuje się istotnych zmian w umowie chyba, że zostały 

określone warunki w specyfikacji zamówienia. Artykuł 144 prawa zamówień publicznych nie 

ma zastosowania. Ustawa dopuszcza w przypadku zakłóceń i tak jak w naszej sytuacji. 

Wyjaśniła, że nie na tej podstawie było robione rozeznanie z uwagi na fakt, że istniało 

zagrożenie, że nie będzie transportu. Nie mogliśmy zrobić procedury zamówień publicznej. 

Tylko były przeprowadzane rozmowy. My mamy jakieś oczekiwania, wykonawca ma jakieś 
możliwości. Ta oferta, którą dała firma GTV to była pierwsza oferta do negocjacji. Mogła 

ulec zmianie ze względu na oczekiwania i możliwości przewoźnika. Artykuł 144 prawa 

zamówień publicznych nie wchodził w grę, gdyż nie było takich możliwości, były 

prowadzone tylko negocjacje. 

 

p.S.Górniak- skoro to była oferta do negocjacji czy z innymi przewoźnikami były negocjacje 

prowadzone? 

 

p.J.Żurek- tak z PKS, z MPK, z firma Gepard, z firma Uni- Metal, z Lublińca, ze wszystkimi 

możliwymi przewoźnikami były prowadzone rozmowy. Zrobiono zapytania ofertowe do  

MPK, które nie odpowiedziało i do firmy GTV. Rozmowy z GTV trwają do dziś. W tym roku 

musimy się trzymać tego, co mamy z uwagi dyscyplinę finansów publicznych. 

 

p.S.Górniak- czy mieszkańcy Rększowic mogą liczyć na bezpośredni dojazd do Częstochowy 

bez przesiadek? W przedstawionej ofercie 4 stycznia było 12 bezpośrednich kursów do 

Częstochowy. 

 

p.J.Żurek- wyjaśnił, założenie było, by wszystkie kursy były bezpośrednio do Częstochowy. 

Życie zweryfikowało, że nie uzyskamy pozwoleń. Chodzi o miejsca gdzie mogą się 
zatrzymywać autobusy. Mam taką nadzieje, że Rększowice, Hutki i Łaziec będą miały 

zapewniony bezpośredni transport. 
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Ad. 24. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.Z.Skwara- poprosił o wyrównanie drogi w Dźbowie na ul. Leśnej przez las do Walaszczyk 

oraz o wycięcie krzaków na ul. Sosnowej i na ul. Rolniczej. 

 

p.A.Janik- poprosił o zamieszczenie informacji na stronie urzędu, że autobus linii numer 30 

cały czas jeździ, tylko trzeba dokonać płatności. 

 

p.J.Żurek- wyjaśnił, że na naszej stronie jest informacja, że autobus cały czas kursuje. 

 

p.S.Górniak- Pan powoływał się na opinię mieszkańców. Osobiście złożyłem petycje, pod 

która podpisało się ponad 70 mieszkańców, którzy chcą bezpośredniego połączenia do 

Częstochowy. To jest opinia mieszkańców, której nie należy lekceważyć. 
 

p.J.Żurek- nikt nie lekceważy opinii mieszkańców. 

 

p.J.Cisowska –w imieniu mieszkańców i swoim zwróciła się z prośbą o zmianę kursowania 

autobusu. Poprosiłaby autobus wjeżdżał przez Jamki koło Pająka, a wracał ul. Śląską, albo 

odwrotnie. Przedstawiła, że autobus wjeżdża i wyjeżdża ul. Śląska a mieszkańcy Jamek koło 

Pająk nie mają połączenia. 

 

p.J.Żurek- wyjaśnił, że nie ma możliwości by od strony Jamek jechał, bo zimą nie wjedzie 

pod górę. Są pewne uwagi przy proponowanych poprawkach w rozkładzie jazdy. 

Wprowadzenie jednej poprawki rozwala cały system, który wymusza wprowadzenie wiele 

zmian. Te 4 km powodują wydłużenie czasowe. W przyszłym roku możemy zmienić. 
Możemy wszystkie pieniądze przeznaczyć na transport. Jak rondo zostanie oddane to 

możemy zakładać średnią prędkość, obliczyć czas. Przedstawił, jakie są problemy z budową 
autostrady, co spowoduje zwiększenie ruchu na naszych drogach.  

 

p.A.Jarosz- poprosił o interwencję, za pośrednictwem urzędu do prezesów kół łowieckich  

o zwiększenie ilości odstrzałów dzików z uwagi na ich ataki. Autostrada rozdzieliła, co 

spowodowało zasiedlenie się dzików. 

 

p.J.Żurek- w poniedziałek wyślę pismo do koła łowieckiego o zwiększenie odstrzałów. 

 

p.Z.Wołczyk- na ul. Klonowej był rów, były robione prace związane z doprowadzeniem gazu. 

Rów został zakopany i zostało pobojowisko. Proszę o interwencje w tej sprawie. 

 

p.J.Żurek- mamy zdjęcia. 

 

p.Z.Wołczyk- dalsza cześć, czyli skrzyżowanie ul. Wrzosowej i ul. Kwiatowej załamka robi 

się coraz większa. Brakuje coraz więcej asfaltu.  Zdarzają się interwencje policji, znaki są 
uszkodzone. Zarząd dróg poprawiał pogięte znaki. Wyjaśnił, że nie ma gdzie uciec, bo są 
krawężniki. Kolejna sprawa to kałuża, która po opadach deszczu zostaje. 

 

p.J.Żurek- załamania coraz większe są na ul Sportowej. Utrzymanie dróg bieżących do końca 

czerwca dostają pieniądze. Obecnie przeprowadzają przetarg na firmę, która to wykonuje. 

Załamki w bardzo szybkim tempie się powiększają. 
 

p.J.Błaszczyk- autobusy nie zatrzymują się na pierwszym przystanku po prawej stronie od 
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Wygody. Zatrzymuje się na końcu Wąsosza. Na zebraniu było to poruszane. Na tym 

przystanku nie ma rozkładu jazdy. 

 

p.J.Kromołowska- mieszkańcy Łaźca też zgłaszali ten problem. 

 

p.J.Żurek- zanim podejmiemy działania musimy to sprawdzić. Firma zakwestionowała nam 

pewne uwagi, które przedstawiła m.in. p.H.Bula. 

 

Ad. 25. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:30. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 


