
 

Protokół nr 4/2015 

z IX sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 24 marca 2015 r., godz. 9:00.  

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W VIII sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady- Pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad, jest kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska może 

obradować i podejmować uchwały. 

p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 

Konopiska –Pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Zofię Kuśmierską, Zastępcę 

Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, 

radcę prawnego- Panią Wiesławę Rodak, pracownika biura Rady – Panią Annę Podsiadlik, 

pracowników urzędu. 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad.: 

 

p.E.Bałdyga –odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

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

 

p.J.Żurek- poprosił o prowadzenie do porządku uchwał: 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Konopiska  

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Konopiska 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymienione uchwały. 

 

p.E.Bałdyga –odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 



4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Konopiska.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Konopiska. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad. 

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

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

 

Ad. 3. 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 

 

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

p.R.Kołodziejczyk. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

p.K.Zygier - omówiła uchwałę. 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

p.M.Poleszczuk- ile płacimy za jednego psa? 

p.K.Zygier- wyjaśniła, że za wyłapanie i umieszczenie w schronisku za jednego psa płacimy 

1845 zł. 

p.M.Poleszczuk- kto może zgłaszać? 

p.K.Zygier- mieszkańcy zgłaszają do gminy. Referat Gospodarki i Rozwoju zgłasza. 

p.A.Janik- a jak dzik wejdzie na posesje? 

p.K.Zygier- dzik nie jest bezdomnym zwierzęciem. 

p.S.Górniak- pytanie dot. §3 ptk. 4 zapewnia się umieszczanie zwierząt w gospodarstwie 

rolnym w Rększowicach 126. 



p.K.Zygier- wyjaśniła, że jest to osoba prywatna, która wyraziła zgodę na udostępnienie 

gospodarstwa. Taka sytuacja nigdy się jeszcze nie zdarzyła, ale musimy mieć takie miejsce 

wyznaczone. 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

Pytań nie było. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                   0 radnych 

                            „wstrzymało się”                        0 radnych 

 

Uchwała nr 39/IX/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”, 

 podjęta jednogłośnie. 
 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

p.B.Ankowska-Lis- omówiła uchwałę. 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

p.R.Skoczylas- ul. Modrzewiowa w Aleksandrii- siedziba komisji wyborczej powinna być w 

Kopali.  

p.B.Ankowska-Lis- zmiana tej ulicy spowoduje zmianę uchwały o okręgach głosowania. Przed 

tymi wyborami nie zdążymy tego zrobić, zawsze możemy to zmienić. 

p.J.Żurek- wybory mają pierwszeństwo przed innymi działaniami. Zdecydowałem się na 

przeniesienie do szkoły, by nie odmawiać strażakom. Ma to sen, bo budynek straży jest 

nieogrzewany, zimny. 

p.W.Gajos- jest to niedobre rozwiązanie, będzie miało wpływ na frekwencję, jest to zupełnie 

inna miejscowość. Dla komisji może i dobrze, ale dla mieszkańców nie. 

p.E.Bałdyga- mieszkańcy z Kowali mają kawałek drogi, trzeba dać strażakom pieniądze na ½ 

tonę węgla. 

p.B.Ankowska-Lis- proszę o dopisanie w uchwale Hala Sportowa w Konopiskach ul. 

Sportowa 7 A, bo zostało to wcześniej przeoczone i nie ma litery: „A”. 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

Pytań nie było. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         3 radnych 

 

Uchwała nr 40/IX/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, 

podjęta większością głosów. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 

 p.J.Janik- omówiła uchwałę. 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

Pytań nie było. 



p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała nr 41/IX/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok, 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Konopiska. 

p.J.Żurek- omówił uchwałę, odwołanie skarbnika to sprawa wymagająca spokoju i rozwagi. 

Od 15 stycznia nie mam kontaktu z p.Skarbnik, z tego wynika, że choruje. Gmina musi 

funkcjonować stąd moja decyzja. Uspakaja mnie to, że ma świadczenia emerytalne, to już 

przeszło dwa miesiące, są zalecenia po audycie, musimy przystąpić do działania. Proszę o 

podjęcie uchwały o odwołanie Pani Skarbnik Anny Misiak. 

 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

Pytań nie było. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała nr 42/IX/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Konopiska, podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Konopiska. 
p.J.Żurek- omówił uchwałę, proponuję Panią Jadwigę Janik na skarbnika. Nie mam złej woli, 

Pani Jadzia dała się poznać jako osoba, na którą można liczyć.  

 

p.E.Bałdyga –czy są pytania?  

Pytań nie było. 

p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała nr 43/IX/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Konopiska, podjęta 

jednogłośnie. 
 

Oklaski  

 

p.J.Janik- dziękuję ślicznie, postaram się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. 

 



Ad. 9. Sprawy różne. 

 

p.A.Janik-, co ze sprawą usunięcia dzikiego wysypiska śmieci na ul. Śląskiej? 

 

p.K.Zygier- postępowanie jest w toku. 

 

p.A.Janik- sprawa miała być załatwiona do października poprzedniego roku. 

 

p.K.Zygier- wyjaśniła, że obecnie została nałożona grzywna w wysokości 10 tys. zł ,dnia 24 

lutego 2015 r. oraz tytuł wykonawczy usunięcia odpadów z nieruchomości. Terminy 

wykonania to 31.03.2015 r. Czekamy na efekt, jak nie będzie efektu to jest kolejna grzywna 

do 50 tys. zł łącznie. 

 

p.W.Rodak- ponieważ jest to obowiązek o charakterze niepieniężnym organem egzekucyjnym 

jest wójt. Pierwsze co może zrobić, to grzywna, która może być nakładana wielokrotnie w 

wysokości do 50 tys. zł, jeśli nie zapłaci to wówczas jako świadczenie pieniężne jest 

kierowane do komornika skarbowego, do wyegzekwowania. Jak wyczerpie możliwości 

nakładania grzywny, a on w dalszym ciągu nie usunie, jest wykonanie zastępcze. Gmina to 

usunie i jego obciąży kosztami. 

 

p.A.Janik- odpadów przybywa, otrzymuje profity za przyjęcie śmieci. Proponuję jednorazowo 

dać 50 tys. zł, co skróci czas. Upłynie wyznaczony termin i zostanie zrobiony porządek. To 

rzutuje na opinii naszej gminy. 

 

p.J.Żurek- czy można jednorazowo dać 50 tys. zł? 

 

p.W.Rodak- muszę to sprawdzić, nie pamiętam. 

 

p.J.Żurek- jestem za tym by skończyć tą drogę i dać kwotę 50 tys. zł. Pani prawnik sprawdzi 

to. 

 

p.J.Walentek- co jeśli zrobi się porządek a dalej będzie przyjmował odpady? 

 

p.A.Janik- tam jest prowadzona windykacja, z różnych stron. To, że zamieszkuje tam nie 

oznacza, że jest właścicielem. Pani prawnik musiałaby odnieść się do tego z kim rozmawiać. 

 

p.W.Rodak- posiadacza się zobowiązuje do usunięcia odpadów, nie właściciela. 

 

p.S.Górniak- pytanie do Pana Wójta dot. transportu publicznego. 

 

p.J.Żurek- poważnie rozpatrują sprawę zakupu PKS. Dziś o godz. 10:00 w starostwie w 

Kłobucku miało być spotkanie, które zostało odwołane. Starostwo dojrzało by wykupić PKS, 

będzie to robione przez starostwo Częstochowskie wraz z Kłobuckim, gdzie Częstochowa 

miała być wiodąca. Dzisiaj miano nas poinformować jaki jest wynik rozmów w ministerstwie 

w Warszawie. Nie wiemy z jakiego powodu odwołano. 

 

p.R.Kołodziejczyk- w uchwale 43 powinno być „powołuje się Panią Jadwigę Janik” a jest 

„powołuje Panią Jadwigę Janik”. 

 

p.E.Bałdyga – zostanie to poprawione. 



 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady zamknął 

obrady IX sesji Rady Gminy Konopiska. 

 

Sesja trwała do godziny 9.45 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                       Edward Bałdyga 

 

 

 

 


