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Protokół Nr 10/2018 

z obrad L Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 13 września 2018 r., od godz. 13:00 do godziny 14:55 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W LII Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p.J.Walentek. 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, Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, 

Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołów z L i LI  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 L sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z L sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z LI sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

13:05 przyszedł Radny Jerzy Walentek. 

 

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 protokołów z L i LI 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 zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia 

z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod 

warunkiem zwrotu. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość 
stanowiącą własność Gminy Konopiska. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Konopiska na lata 2018-2026. 

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

14.  Odpowiedzi na interpelacje. 

15.  Sprawy różne i zapytania. 

16.  Zakończenie obrad. 

 

                                                                

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

Uwag nie było. 

 

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

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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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.J.Żurek-, wyjaśnił, że wniosek dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej został odrzucony, 

nie osiągając wymaganej ilości punktów. Poszczególne gminy miały określone kwoty. Zasada 

została złamana. Nie czekano na okres odwoławczy, podzielono pieniądze między gminy. 

Poprosiłem o dokumenty. Otrzymałem pismo z RITów, z którego wynika, że na przełomie 

czerwca – lipca 2019 roku zostanie uruchomiony konkurs. Będzie można wnioskować  
o pieniądze na kanalizację i oczyszczalnię ścieków. To jest inwestycja sprzeczna ze strategią 
subregionu północnego. Możemy być konkurencją. Musimy się zastanowić, w jaki sposób 

skanalizować Aleksandrię. Założenia przewidywały średnicę rur tylko ul. Częstochowskiej  

i ul. Opolskiej. Do tych średnic podłączona jest prawie cała gmina. Nie myślano  

o skanalizowaniu Aleksandrii. Jeśli nie oczyszczalnie to wymiana rur. Temat jest 

przyszłościowy, musimy się zastanowić, co dalej.  

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.M.Poleszczuk – poprosił o udzielenie informacji:, jaki był koszt wniosku? Kto go 

przygotował? Czy urząd dostał pisemną informacje, jakie były błędy, że ocena merytoryczna 

była tak słaba? 

 

p.O.Szczepańska- w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o usunięcie suchego konaru 

lipy rosnącej przy ul. Małej 15. 

 

p.K.Kruk- w imieniu mieszkańców wnioskuje o utwardzenie pobocza ul. Częstochowskiej od 

cmentarza do „Formesu” oraz o zrobienie przejścia z kostki, między różani. Na odcinku 

między cmentarzem a bankiem koło „Agronomówki”. 

 

p.H.Bula- w wykazie inwestycji w punkcie 5 mamy projekt budowy chodnika w 

miejscowości Korzonek - Leśniaki za 120 tys. zł. Jest wrzesień, nic się nie dzieje. Co musimy 

zrobić w tym roku, żeby to zadanie mogło być wykonane? Jeśli nie to, co dalej z tymi 

pieniędzmi? 

 

p.S.Górniak- wczoraj na komisji otrzymałem druki z pozwoleniami firmy GRAND TOUR 

VENUS BUS. Przeanalizowałem z przedstawioną ofertą z 4 stycznia br. Odczytał interpelację 
(w załączeniu do protokołu). Przedstawił różnicę wynikającą z rzeczywistych kursów w 

porównaniu do przedstawionej oferty, w poszczególnych miejscowościach. Nie wykonano 

288 kursów. Poprosił o udzielenie odpowiedzi, czemu gmina zapłaciła więcej niż przewoźnik 

wskazał w przedstawionej ofercie?. 

 

p.E.Bałdyga- odpowiedz zostanie udzielona pisemnie. 
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p.S.Górniak- tą interpelację składałem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 12 września. Było 

trzech przedstawicieli firmy GTV BUS, którzy nie umieli odpowiedzieć na ani jedno pytanie. 

 

p.P.Szczerbak-, kiedy ruszy projekt „Odnawialne źródła energii”? 

 

p.A.Chmielewska- w imieniu swoim i mieszkańców podziękowała za modernizację drogi na 

Piłę i za wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej. 

 

p.R.Skoczylas- nawiązał do składania wniosków do budżetu. Z rady sołeckiej był składany 

wniosek, wykonania projektu oświetlenia na ul. Przejazdowej. Wójt zarzucił, że kwota jest 

podana z sufitu. Projektant dokładał pomiarów i wycenił. Wójt obiecał, że jak się okaże, że to 

są takie kwoty to zostanie wykonane oświetlenie na ul. Przejazdowej. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska.  
 

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

 

p.K.Zygier- odczytała nową podstawę prawną i poprosiła o naniesienie autopoprawek. 

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 374/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska.   
 

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

 

p.K.Zygier- odczytała nową podstawę prawną i poprosiła o naniesienie autopoprawek. 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

UCHWAŁA NR 375/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia  

z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod 

warunkiem zwrotu.  
 

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 376/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w 

formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy 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 377/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Konopiska.  
 

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

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 378/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność 
Gminy Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

p.S.Górniak- wnioskuje o przerwę. 
 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady LII sesji. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026.  
 

p.J.Janik- omówiła autopoprawki. 

 

p.R.Kołodziejczyk- do WPF zostało dołożone zadanie remont ul. Zielonej w Aleksandrii 

Pierwszej. Wczoraj na komisji dowiedzieliśmy się, że po sesji będzie wysłany wniosek. Nie 

ma informacji gdzie zostanie wysłany? Do RPO? Do PROWu? Jaki udział procentowy będzie 

miała gmina? 

 

p.J.Janik- wyjaśniła, że wniosek wysyłamy do PROWu. Wkład gminy to 50%. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 379/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

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

2026- podjęta większością głosów. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 
 

p.J.Janik- omówiła autopoprawki. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 380/LII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2018 r.  

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

 

Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p.J.Żurek- udzielił odpowiedzi: w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, gmina nie 

posiada specjalistów. Posiłkujemy się siłami zewnętrznymi – p. Katarzyną Marek, która wie 

więcej niż nie jeden z nas. Odnośnie oczyszczalni ścieków, należymy do związku 

komunalnego gmin. Było to ze związkiem konsultowane. Dr. Sikora ekspert, który 

współpracuje z oczyszczalnią ścieków i wodociągami. Temat jest trudny, bo jesteśmy jedyną 
gminą, która nie ma oczyszczalni ścieków. Częstochowa dyktuje nam warunki. Z wodą 
jesteśmy sobie w stanie poradzić. Budowa oczyszczalni to perspektywa rozwojowa dla naszej 

gminy. Udało nam się pokonać pewne problemy włączając ul. Źródlaną do tego kanału. 

Napełnienie kanałów jest wysokie, ścieki nie chcą się mieścić. Mamy plan zagospodarowania 

Konopiska Wschód i możemy się spotkać z tym, że ludzie nie będą się mogli podłączyć. 
Problem jest w Aleksandrii. Musimy ten temat rozwiązać. Nie spodziewaliśmy się, że ktoś 
może nam to utrudniać ze względu na własny interes. Kwota, którą wydaliśmy to łącznie ok. 

420 tys. zł na kanalizację i oczyszczalnię. Współpracujemy ze wszystkim osobami, które 

pracowały p. Katarzyną Marek, p. Robertem Kowalikiem i p. Golec z Opola. 

  

p.O.Szczepańska- drzewo rośnie koło drogi. 

 

p.J.Żurek- jak drzewo znajduje się w pasie drogowym, to musimy wystąpić do RDOŚ. 

Zostanie to uczynione. Odp. dot. pobocza ul. Częstochowskiej. Teraz są wykonywane 

pobocza na ul. Sportowej, Klonowej, Przejazdowej. Zgłosimy ten problem. Odp. dot. projektu 

budowy chodnika w Korzonku. Nie tylko my mamy problem, ale również gazownia ma 

problem z zarządem dróg wojewódzkich. Obecnie problem jest z wodociągami. Wyjaśnił, że 

mimo tego, że dotrzymaliśmy wszystkich ustaleń podczas negocjacji. Pewne referaty 

pozwoliły nam wykonać projektowanie. Jak chcieliśmy budować i otrzymać prawo 

dysponowania tym odcinkiem zaczęły się problemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, by 

wyprowadzić jeden odcinek. Ten kawałek, na który nie było szans pozyskania środków 

wykonaliśmy z własnych pieniędzy. Umożliwiając włączenie się z odprowadzeniem wody.  

Były zapewnienia, że do szkoły uda nam się wykonać chodnik. Wcześniej był 



 

8 

 

zaprojektowany określony kawałek chodnika. Przystępowaliśmy do kawałka. Teraz życzą 
sobie odrębny projekt. Odpowiadając na pytanie:, co dalej z projektowaniem? Nikt nie chce 

projektować dla gminy jak ma współpracować z zarządem dróg wojewódzkich. Następny 

chodnik, który mamy do zaprojektowania musimy sprzedać zarządowi dróg wojewódzkich. 

Zarząd wojewódzki wykonuje w 3 miesiące duży odciek, od Nierady do ronda. Na mały 

kawałek 248 metrów czeka się 3 lata. Wydawało mi się, że robimy to odcinkami.  

 

p.H.Bula-, gdy będę miała takiego projektanta, który uwzględni z ZDW to czy mam zgodę do 

pracy? 

 

p.J.Żurek- gdzie była Pani wcześniej? Jest Pani lepsza ode mnie. 

 

p.H.Bula- ja cały czas szukam. 

 

p.J.Żurek- pracownicy potwierdzają, że jeździ Pani i się interesuje. 

 

p.J.Żurek- my też mamy projektantów, którzy współpracują z ZDW. 

 

p.K.Kruk-, co z przejściem między różami? 

 

p.J.Żurek- musimy uzyskać zgodę od ZDW. Podejmiemy działania. 

 

p.H.Bula- czy mam zielone światło i mogę rozmawiać z projektantem? 

 

p.J.Żurek- proszę przyjechać do urzędu. Trzeba podjąć pewnego rodzaju zobowiązania. Tak 

jak najbardziej. Projektanci, z którymi teraz współpracowaliśmy nie chce się podjąć. 
Odp. dot. GTV zostanie udzielona pisemnie. Widziałem się z firmą GTV. Padły pewne słowa, 

których nie zrozumiałem. Oni się będą zastanawiali. Jak nam nie podpiszą umowy? Rok 

czasu szukałem takiej firmy. PKS prawie nie ma. W wyliczeniach padła cena 4 zł. Kilometr 

nie wychodzi 4 zł a 3,30 zł netto za sierpniowe rozliczenie. Odpowiemy pisemnie. Odp. dot. 

odnawialnych źródeł energii. Planowana data rozstrzygnięcia to listopad 2019 r. Odp. dot. 

projektu oświetlenia ul. Przejazdowej. Nie mamy ukończonych projektów, na które 

wyłożyliśmy pieniądze. Problem jest z wykonawcami, nie mają pracowników. Problem jest z 

materiałami. Na ul. Mostowej mieliśmy wszystkie słupy i lampy. Walczyliśmy długo o ten 

projekt. Mieliśmy wszystko ustalone. Zrobili nam ukłon, że wybudowali to. W powijakach są 
projekty Rększowic.  Nie mamy, co wyjaśniać. Słowa należy dotrzymywać. To jest droga 

wojewódzka i to są prywatni właściciele. Temat jest otwarty. 

 

p.R.Skoczylas- mogę przejść po ludziach. 

 

p.J.Żurek- mamy przykre doświadczenia w tym rejonie. Ludzie podpisali a później wycofali. 

 

p.R.Kołodziejczyk- wspomniał p. wójt o 340 metrach chodnika naprzeciwko boiska. Na jakim 

etapie są prace?  

 

p.J.Żurek- jesteśmy po przetargu. Trzy firmy przystąpiły do przetargu. Firmy wygrywają 
przetargi, płacą odszkodowania i rezygnują z prac mało opłacalnych. Jak podpiszemy umowę 
to będziemy mieć pewność. 
 

p.R.Kołodziejczyk- czy w tym roku zostanie to zamknięte i skończone? 
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p.J.Żurek- tak bym chciał, wyjaśnił, że zdarzają się różne rzeczy.  

 

p.S.Górniak- wspominał pan o kwocie 3,30 zł za wozokilometr. Ja w interpelacji 

wnioskowałem o rozliczenie za kwiecień. W rozliczeniu za kwiecień widnieje kwota 4 zł za 

wozokilometr 

 

p.M.Poleszczuk- czy przyszła pisemna odpowiedz dot. oceny tego wniosku? 

 

p.J.Żurek- tak, jest karta oceny. Zabrakło nam 1,5 punku. Wyjaśnił jak zostają dokonane 

oceny.  

 

 

Ad. 15. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.A.Świtek- nawiązując do transportu, radni z Aleksandrii dążyli i starali się, żeby dojazd  z 

Aleksandrii był bezpośredni do Częstochowy. Radni z Aleksandrii chcieli, żeby trasa była 

bezpieczna. Zabiegaliśmy o przywrócenie starej trasy PKSu ze względu na fakt, iż autobus 

jeździł przez pola i łąki i zależało nam na skróceniu czasu dojazdu. Dla bezpieczeństwa lepiej 

jest wracać starą trasą PKSu. Zależy nam by wszyscy dojechali bezpiecznie. Stąd był wniosek 

by GTV jeździł stara trasą. Chodzi o ul. Piaskową, na której jest niebezpieczny zakręt. Na 

szczęście od września jest już przywrócona stara trasa. W sierpniu ludzie pospadali z siedzeń, 
były liczne obrażenia. W tym kierunku działaliśmy i robiliśmy. W Kopalni na zebraniu padły 

słowa, że radni z Aleksandrii nie chcieliby autobusy GTV BUS jeździły przez Kopalnie. 

Dlaczego się mówi o radnych z Aleksandrii negatywnie? My tego nie chcieliśmy. 

 

p.J.Żurek- to byli mieszkańcy Aleksandrii ul. Górnej. Jak padło sowo Kopalnia, a chodziło o 

ul. Szkolną. Podejrzewam, że ta osoba, co to mówiła zdawała sobie sprawę, że chodzi o 

tamten rejon Kopalni, bo inaczej się nie dojedzie. 

 

p.A.Świtek-, kto powiedział, że radni z Aleksandrii chcieli? 

 

Dyskusja. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- na zebraniu byli też mieszkańcy Aleksandrii. 

 

p.A.Świtek- chcieliśmy by wróciła stara trasa. Nikt nie wiedział, że taką trasą będą jeździły 

autobusy. Po co jeździły jak nie było przystanków? 

 

p.R.Skoczylas- prosił o wysypanie, utwardzenie wjazdu do lasu. Znajduje się tam duża dziura. 

Pod górę nie da się wjechać. 
 

p.J.Żurek- na parkingu jest dużo frezu. Prosiłem by dzwonić i dowieziemy frez. 

 

p.M.Poleszczuk- na zebraniu p. wójt powiedział, że nie wiedział, że autobusy będą tamtędy 

jeździły. Było powiedziane, że to była inicjatywa przewoźnika. Glos zabrała mieszkanka, 

która do przystanku ma 3,5 km. Jej słowa, żeby ten autobus wrócił. Całe zebranie poparło 

pomysł przywrócenia starej linii. O ul. Szkolną chodzi o odległość 1 km. Trasa była czasowo 

za długa, wydłużając dojazd do Częstochowy. 
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p.J.Żurek- szczęście, że od nowej kadencji będą nagrywane sesje i zebrania wiejskie. 

Wszystko będzie jasne. 

 

p.B.Kowalik- na sesji 49 radny, która odbywała się w OSP Konopiska p.A.Jarosz zadał 

pytanie do pani dyrektor, co z gabinetem okulistycznym?. Co z dodatkowymi gabinetami w 

Konopiskach? Jest możliwość otwarcia? Co jest przyczyną, że nie ma dodatkowych 

gabinetów?. Jak to się stało, że w naszej przychodni nie ma poczekalni dla dzieci zdrowych? 

Czy jest to zgodne z wymogami sanepidu? Poprosił o udzielenie odpowiedzi 

p.J.Kromołowskiej. Kolejna sprawa to stan bezpieczeństwa dróg. Dzieci ze szkoły muszą 
wskakiwać do rowu. Poprosił o zabezpieczenie terenu parking koło szkoły. Oznakować 
znakami poziomymi i pionowymi informującymi, że znajduje się szkoła oraz zamontować 
spowalniacze. W tym miejscu samochody bardzo szybko jeżdżą. Co z przejściem z ul. 

Śląskiej na ul. Sportową? Nie ma pasów. Dzieci i mieszkańcy nie mają jak przejść. 
Podziękował szczególnie radnym z Konopisk, że nic nie zrobili w tej kadencji. 

 

p.J.Żurek- jeśli chodzi o pytanie dot. gabinetów. Nagranie z sesji to jest do odsłuchania. Co 

drugie spotkanie rady społecznej SP ZOZu było poświęcone możliwości otwarcia nowych 

gabinetów. Odpowiedz pani dyrektor była, że nie ma takiej możliwości ze względu na 

przydział funduszy. Niedawno pojawiła się możliwość i pani dyrektor złożyła wniosek o 

neurologa i chirurga. Przez cztery lata nie było takiej możliwości. Przedstawił, jakie są 
wymagania dla pomieszczeń i wyposażenia takich specjalistów. Rozmawialiśmy o okuliście, 

gdzie okazało się, że sprawa jest bardziej złożona. Wyjaśnił, że potrzebna jest ciemnia.  

 

p.B.Kowalik- czy z tego powodu, że nie ma środków finansowych? Chęci czy brakuje 

pomieszczeń? 

 

p.J.Żurek- ze względu na przepisy. 

 

p.B.Kowalik- czyli brakuje pomieszczeń. 
 

p.J.Żurek- nie. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że nie było ofert na okulistykę. 
 

p.J.Żurek- są przepisy, w ramach, których się musimy poruszać, są kontrakty. Od tego jest 

pani dyrektor.  Zapraszam na spotkania rady społecznej SP ZOZ, która wyjaśni ten temat. 

Chodnik powiązany jest z przejściem. Nie wiem jak z gminnych można było zrobić przejście 

jak jest niewykoszony rów. To ma być poprawione.  

Kwestia przejść, ćwiczymy to na ul. Częstochowskiej, gdzie były wypadki. ZDW nie wyraża 

zgody. Nawet nie wyraził zgody na przejście z ul. Śląskiej do sklepów. Są służby, które za to 

odpowiadają. Są pisma negatywne na potwierdzenie naszych starań. Ostatnia negatywna 

odpowiedz, jak ludzie się przesiadali na Wygodzie. Odpowiedz, była, że tam jest bezpiecznie 

i nie jest wymagane przejście. 

 

p.J.Walentek- odnośnie przejścia i jego oznakowania. Od ponad 8 lat są starania. To nie jest 

wina urzędu, tylko dróg wojewódzkich. Byłem u komendanta policji w tej sprawie. 

 

p.B.Kowalik- są przejścia nadziemnie i podziemne. Proszę o odpowiedź dot. poczekalni dla 

dzieci zdrowych. 
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p.J.Żurek- żeby funkcjonował ośrodek zdrowia są odpowiednie urzędy, które nad tym 

czuwają, m.in. takie jak jest sanepid. Zapraszam na spotkania rady społecznej SP ZOZ. Bez 

stosownych zezwoleń rehabilitacja nie mogłaby funkcjonować. 
 

p.J.Socha- czy te środki, które poszły na opłacenie projektu i dokumentacji pochodziły ze 

środków własnych gminy czy z zewnętrz?. Termomodernizacja w szkole w Kopalni. Zadanie 

jest na ukończeniu. Byłem w tej szkole. Inwestor się nie pokazał. W salach są wymienione 

okna, gdzie nie ma zachowanej techniki budowlanej. Otwiera się okno cała futryna chodzi. 

Warto zobaczyć jak wygląda kotłownia. Nie chciałbym, aby ta inwestycja na Kopalni były 

tylko zaliczona. Rada rodziców skłania się do tego, że zostały wymontowane stare grzejniki 

żeliwne i piece. Skorzystałaby z tych środków na zakupy wyposażenia do pracowni. Nie 

wiadomo gdzie te pieniądze trafią. Zdziwiony jestem, że z jednego starego budynku przenosi 

się przedszkole, dzieci do drugiego starego budynku. 

 

p.E.Bałdyga- będąc na rozpoczęciu roku szkolnego nauczycielki cieszyły się. Wiele lat woda 

lała się, były nieszczelne okna. 

 

p.J.Socha- przy większym wietrze okna wypadną. 
 

p.E.Bałdyga- tak nauczyciele zgłaszali, że przy poprzednich oknach. Jeśli rada rodziców 

napisze takie pismo, to odniesiemy się do niego. Sugerowanie, że gdzieś poszły jest brzydkie.  

 

p.J.Żurek- pan pyta, z jakich środków robi się projekty? Wszyscy dobrze wiemy, żeby 

wystąpić o środki trzeba mieć projekt. Od kiedy to gmina może gruz posprzątać, grzejniki 

posprzątać. To jest przetarg. Zadaniem jest wybudowanie, posprzątanie i zutylizowanie. To 

wcale nie jest proste zutylizować styropian. Pamiętamy jak w śmietniku Pan grzebałby 

mierzyć styropian. Trochę szacunku. Przetarg jak się organizuje to po to by zadanie zostało 

wykonane całościowo. O tych grzejnikach już słyszałem, ale nie wiedziałem, że Pan jest 

autorem. Jeśli chodzi o Kopalnię inwestycja jest rozpoczęta. Środki zostały przyznane bardzo 

późno. Ze względu na brak siły roboczej, są duże opóźnienia. Trzeba było klasy przygotować, 
do wejścia dzieci do szkoły. Jeśli gmina jest inwestorem, a nie posiada inspektorów, to 

posiłkuje się inspektorami z zewnątrz. Jesteśmy zobligowani do posiadania inspektora 

nadzoru. On odpowie czy jest dobrze wykonane. Zobaczymy czy jest tak jak Pan mówi. Jeśli 
jest tak jak Pan mówi, to dziękuję za zwrócenie uwagi. Od tego mamy inspektorów nadzoru. 

Odp. dot. przedszkola. Wszyscy doskonale wiemy, że Gmina Konopiska nie można dostać 
dofinansowania do budowy nowego przedszkola. Z uwagi na wysoki wskaźnik. Mają być 
wolne pomieszczenia po gimnazjum. Przedszkole może przyjąć tylko 100 dzieci. Głupotą jest 

by dzieci z Konopisk były kierowane do innych miejscowości. 

 W szkole będą trzy grupy przedszkolne.  Maluchy zostaną w starym budynku. Budowa 

przedszkola jest w granicach od 10 mln. zł. Już jesteśmy po projekcie i po uzyskaniu 

wszelkich pozwoleń. Dzisiejsza sesja pozwoli ogłosić przetarg. Pani dyrektor wystąpiła z 

wnioskiem o pracownię sensoryczną. Rok 2019 pozwoli na to by wszystkie dzieci, które chcą 
chodzić do Konopisk do przedszkola się dostały. Rodzice byli zachwyceni prywatnymi 

przedszkolami, a teraz przenoszą dzieci do przedszkoli państwowych.  

 

p.R.Kołodziejczyk- chciałem się dowiedzieć, co to znaczy, że i tak nie zrozumieją? Proszę mi 

wytłumaczyć. Pan Przewodniczący uważa się za Boga, a reprezentuje słabą siłę społeczną. 
 

p.A.Jarosz- chciałem uzupełnić informację. Nie tylko o poradnie okulistyczną wspomniałem 

na sesji uroczystej. Wielokrotnie wnioskowaliśmy na posiedzeniach komisji, nie tylko o 
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poradnię okulistyczną. Również wnioskowałem o medycynę pracy. O możliwość 
przeprowadzenia w Konopiskach badań dla kierowców i badań kierowców strażaków.  

 

p.A.Janik- można to sprawdzić. Mamy w palnie pracy komisji stałe punkty, gdzie zapraszamy 

panią dyrektor SP ZOZ. Zdaje nam relacje, jakie są możliwości, jakie są pieniądze, jakie są 
umowy. Jeśli chodzi o przedszkole, to teraz się łapie możliwości, jakie mamy do pozyskania 

środków. Głupotą było odejście od projektu budowy, który zakładał rozbudowę gimnazjum o 

przedszkole, stołówkę, basen i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Należy wrócić do tego 

projektu i go zmodyfikować. Jest potrzeba wdrożenia go w życie. 

 

p.B.Kowalik- gabinety są potrzebne. Gabinetów nie ma z jednego powodu, że nie ma 

pomieszczeń. 
 

p.J.Cisowska- w imieniu mieszkańców Jamek podziękowała za wybudowanie chodnika i 

wyremontowanie sali gimnastycznej w Korzonku. 

 

p.J.Parkitny- dot. drogi przez las. Proszę o przyspieszenie prac drogowych przez las, bo w 

październiku zostanie zamknięta droga do Walaszczyk. 

 

p.J.Żurek- gmina swoje uczyniła. Zadeklarowałem, że wytyczymy geodezyjnie na swoim 

terenie. Wybiorę się tam, zaprosimy sołtysa, kierownika budowy. 

 

p.K.Zygier- wyjaśniła, że jest kilka drzew jest do wycięcia. 

 

p.E.Bałdyga- odnośnie remontu szkoły w Kopalni podwykonawcą jest firma p. M. 

Dziedzickiego. Przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych na zakończenie kadencji. 

Poprosił radnych i sołtysów o składanie wniosków o wpisanie do księgi zasłużonych dla 

gminy Konopiska oraz o składanie wniosków do budżetu. 

 

 

 

Ad. 16. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:55. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 


