
Protokół nr 6/2015
z obrad XI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 19 czerwca 2015 r., godz. 9.00 do godziny 13.05
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
W   XI sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Sesję  otworzył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Konopiska-  Pan  Edward  Bałdyga.  Na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w sesji uczestniczy 15 radnych co
stanowi  quorum,  przy  którym  Rada Gminy  Konopiska  może obradować  i  podejmować1
prawomocne uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu).
p.E.Bałdyga –powitał:  radnych,  Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, Skarbnika
Gminy – panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – panią Barbarę  Ankowską – Lis, Radcę
prawnego- panią Wiesławę Rodak, sołtysów, gości: zgodnie z załączoną listą obecności oraz
pracowników Urzędu Gminy Konopiska.

Ad.2.Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy.
p.E.Bałdyga –poinformował, że protokół został wyłożony w Biurze Rady Gminy, wysłany do
radnych mailem, spytał czy są uwagi do protokołu?
Uwag nie było.
p.E.Bałdyga – poprosił o głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Głosowało 15 radnych:
                            „za”                          głosowało  15 radnych
                            „przeciw”                                    0 radnych
                            „wstrzymało się”                         0 radnych
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z X sesji Rady Gminy.

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad:
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję.

p.E.Bałdyga –zaproponował , aby przesunąć z porządku obrad punkty 15 i 16 , na pozycje 7 i
8, analogicznie punkty 7 i 8 na miejsce pozycj 15 i 16. Zapytał czy radni wyrażają zgodę na
nowy porządek obrad?
Głosowało 15 radnych:
                            „za”                          głosowało  15 radnych
                            „przeciw”                                    0 radnych
                            „wstrzymało się”                         0 radnych

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad.
p.E.Bałdyga -odczytał nowy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz infor-

macja o realizacji uchwał.
6. Interpelacje radnych.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2014
rok.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyj-
nych pomników przyrody – gatunku lipa drobnolistna i dąb szypułkowy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania  projektu planu ochrony  Parku Krajo-
brazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2014 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządo-
wej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za
2014 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ
GOZ Konopiska za 2014r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopi-
ska.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konopiskach.

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2015-2024.

19. Podjęcie uchwały  w sprawie  powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kan-
dydatów na ławników kadencji 2016-2019.

20.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Czę-
stochowa.

21. Podjęcie uchwały  w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 06.03.2015r. o współpracy w sprawie opracowania i reali-
zacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

22. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz szcze-
gółowych warunków jego funkcjonowania.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Często-
chowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

25. Odpowiedzi na interpelacje.
26.  Sprawy różne.
27.  Zakończenie obrad.

Ad.26.Sprawy różne.
p.E.Bałdyga- poprosił o zabranie głosu Członka Zarządu Powiatu p.Krzysztofa Smelę.
p.K.Smela-  omówił temat publicznego transportu zbiorowego, zmiana ma nastąpić nie póź-
niej niż 1 stycznia 2017 roku. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym , wiąże wszystkie
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samorządy, 16 gmin w powiecie. Dodał , że był  poruszany temat przejęcia firmy PKS przez
Powiaty: Częstochowski i Kłobucki, na dzień dzisiejszy po zbadaniu sytuacji firmy Zarządy
Powiatów zdecydowały,  iż   nie będą  przejmować  tego  przedsiębiorstwa.  Poinformował  o
działaniach gminy i powiatu w zakresie dalszej współpracy dotyczącej transportu , a także o
zmianach, które wprowadza ustawa dotycząca przewoźników i wprowadzenia podmiotu ope-
ratora i organizatora transportu . Powiat opracowuje obecnie plan transportowy i konsultuje z
Wójtami powiatowe linie użyteczności publicznej, na których będą obowiązywać  ulgi i do-
płaty do biletów dla grup ustawowo z nich korzystających. Dla powiatu ważne jest, aby te li-
nie były rentowne, aby do nich nie dopłacać  i ich nie likwidować. Poinformował o dobrym
terminie dotyczącym przygotowań do wprowadzenia zmian wynikających z ustawy. Konwent
Starostów wnioskuje do Sejmu, do Wojewodów , aby przesunąć  termin wprowadzenia tej
ustawy, ale to nie zmienia faktu dotyczącego podejmowania stosownych działań. Poinformo-
wał o opracowaniu studium komunikacyjnego, celem uchwalenia planu transportowego i wy-
jaśnił sposób wybraniu koncesjonariusza i zasady jego funkcjonowania. 

p.E.Kubat - Miedzińska -Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czę-
stochowie-poinformowała o zmianach jakie czeka transport komercyjny po 1 stycznia 2017
roku, wyjaśniła zasady działania przewoźników komercyjnych , którzy będą stanowić konku-
rencję  dla operatorów . Poinformowała o pracach zespołu nad planem transportowym,  a tak-
że przedstawiła jak Powiat Częstochowski po konsultacji z wójtami ,radnymi zaproponował
trzy linie użyteczności publicznej na terenie gminy (informacja w załączeniu do niniejszego
protokołu) i o konieczności podpisania porozumienia z miastem Częstochowa jako organiza-
tora. 

p.M.Chudzik- zapytał ,ile będzie kursów na każdej linii?

p. E.Kubat - Miedzińska - odpowiedziała, że ilość kursów będzie konsultowana, w zależności
od ilości podróżnych i rentowności.

p.S.Górniak- zapytał o możliwość utworzenia linii  do szpitala powiatowego w Blachowni,
taką która będzie przebiegać przez gminę Konopiska?

p. E.Kubat - Miedzińska  -zapytała czy teraz taka linia funkcjonuje?

p.S.Górniak- odpowiedział, że nie.

p.E.Kubat - Miedzińska – dodała ,że taką linie zgłosił pan wójt , inni wójtowie nie podpisali
tego wniosku, istnieją wątpliwości do rentowności takiej linii. Dodała, że na tej trasie  mogą
funkcjonować komercyjne połączenia.

p.A.Jarosz- korzystając z  obecności przedstawicieli ze starostwa poprosił, o  naprawę drogi
powiatowej z przepustem  nr 1055, na odcinku  462 m, droga ucierpiała po powodzi, most jest
w złym stanie, z drogi korzysta osoba poruszająca się wózkiem inwalidzkim.

p.R.Skoczylas-Sołtys – zapytał czy będą przewidziane podwyżki biletów?

p.  E.Kubat - Miedzińska – wyjaśniła , że na dzień dzisiejszy nie można  określić ilość kursów
i ceny biletów to jest etap końcowy.
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p.R.Skoczylas- zapytał czy starostwo dostanie dofinansowanie od państwa na to zadanie?

p.   E.Kubat  –  Miedzińska  -  wyjaśniła  ,że  Starostowie  występują  na  konwentach  z
problemem ,że rząd przerzucił zadanie na powiaty i gminy nie dając na ten cel funduszy i
wnioskują o dotowanie tego zadania. Nowa ustawa zakłada , że tylko organizator może wy-
stąpić do marszałka o zwrot za bilety, na liniach użyteczności publicznej-wpisanych do planu
transportowego.

p.Wójt-J.Żurek- omówił kwestię transportu i wyniki negocjacji dotyczących opracowania linii
użyteczności publicznej oraz wyjaśnił dlaczego nie utworzono  linii do szpitala w Blachowni. 

E.Bałdyga -ogłosił 5 minut przerwy.

Po przewie.

Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji.
Wytypowano następujących kandydatów:
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę.
p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę.

p.E.Bałdyga – poprosił o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków : 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  oraz  
informacja o realizacji uchwał.

p.Wójt  J.Żurek-odczytał sprawozdanie  z  działalności  w  okresie  między  sesyjnym  oraz
informację  o  realizacji  uchwał  podjętych  na  ostatniej  sesji  (w  załączeniu  do  niniejszego
protokołu).  Wójt  Gminy  poprosił  radnych,  sołtysów,  KGW  o  pomoc  i  uczestnictwo  w
imprezach  organizowanych  przez  Gminę.  Poinformował  o  wysyłanych  decyzjach
adiacenckich i wezwaniach za opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Pan Wójt poprosił
Radnego p.Kołodziejczyka , o oficjalne zwracanie się o udzielenie informacji o pracy urzędu
do Wójta Gminy , a nie do pracowników Urzędu Gminy.
p.R.Kołodziejczyk-wyjaśnił  zaistniałą  sytuację,  jako członek Komisji  Finansów poprosił  o
informację  dotyczącą  wielkości umorzonych podatków od przedsiębiorców, celem kontroli
prawidłowości wpływów budżetu gminy.

p.E.Bałdyga –zapytał czy są jakieś pytania?

4



Pytań nie było.
Rada Gminy przyjęła informacj ę  oraz sprawozdanie Wójta.

Ad.6. Interpelacje radnych.

p.O.Szczepańska-  złożyła  interpelacje  na  piśmie  (stanowiące  załącznik  do  niniejszego
protokołu).  Interpelacje  dotyczyły:  dalszej  modernizacji  ul.  Kwiatowej  w  Kopalni,
wyrównanie pobocza na ulicy Klonowej w Kopalni (zwróciła uwagę na  odpowiedź Zarządu
Dróg, iż  pobocze to jest w dobrym stanie - jest niedopuszczalna) korzystając z obecności
Radnego  Powiatowego  zawnioskowała  o  projekt  budowy  chodnika  na  ulicy  Szkolnej  w
Kopalni  zawnioskowała,  aby na zjeździe z ulicy Szkolnej  ,  wytyczono pasy zwalniające.
Dodała,  że należy wyciąć   gałęzie na ulicy Przejazdowej,  które zasłaniają  widoczność  tj.
wyjazd z ulicy Kwiatowej w Kopalni, przypomniała o znakach drogowych na ulicy Klonowej
informujących  o  zbliżającym  się  skrzyżowaniu  z  ulicami  Klonowa  i  Wrzosowa,
zawnioskowała o zbiórkę opon dla mieszkańców.

p.M.Chudzik-  poinformował  ,  że  w czasie trwania  kadencji  powiatu,  będzie starał  się  o
budowę chodnika na drodze powiatowej w Kopalni.

p.R.Skoczylas-  zawnioskował  o  wyrównanie,  odtworzenie i  poszerzenie pobocza na ulicy
Przejazdowej w Aleksandrii, droga ta jest wąska ,mijające się samochody ciężarowe wybijają
pobocze.

p.A.Janik – zawnioskował w imieniu Komisji Samorządu  , aby podczas  budowy chodnika
od ulicy Śląskiej do szkoły,  rozszerzyć zadanie o pas na ulicy Sportowej w Konopiskach przy
centrum handlowym.

p.S.Górniak- poinformował , że podczas budowy drogi Rększowice - Hutki, wykonano koryta
wzdłuż  asfaltu jest to  droga pieszo rowerowa,  samochody w czasie zimy mogą  zrównać
pobocze i rowerzysta może wpaść pod samochód. Radny zaproponował, aby w porozumieniu
z Prezydentem Częstochowy kurs autobus linii 30 , przedłużyć do szpitala powiatowego w
Blachowni.  Poruszył  sprawę  dotyczą  Związku  Komunalnego  Gmin,  po  otrzymaniu
sprawozdania finansowego spółki. Na same wynagrodzenia spółka wydaje 33 mln zł, w tym
nie ma wynagrodzeń spółki Warta , która należy do Związku Komunalnego Gmin. Zapytał
czy  tych  dwóch  spółek  nie  można  połączyć  razem  bo  wtedy,  nie  byłoby  podwójnych
zarządów, oszczędności powstałyby także w badaniu sprawozdania finansowego, to są koszty
za, które płacą mieszkańcy. Związek Komunalny mógłby włączyć spółkę Warta.

p.K.Kruk- podziękował za podjęcie działań przygotowujących modernizację dróg na „Osiedlu
Górka”.

p.A.Jarosz- zawnioskował o poprawę  ruchu poprzez montaż  lustra ,na skrzyżowaniu ulicy
Włościańskiej i Spółdzielczej w Konopiskach, gdyż istnieje tam problem z wyjazdem z ulicy
Włościańskiej.

p.R.Kołodziejczyk- zapytał, czy będzie modernizowana ulica Jowisza w Konopiskach, którą
zdjęto z budżetu?

5



p.Z.Skwara-Sołtys- zawnioskował o załatanie dziur na drogach  gminnych.

p.J.Parkitny -Sołtys- spytał o modernizację domu Sołeckiego w Walaszczykach, poprosił o
wymianę i poprawę  boazerii w świetlicy,  po oczyszczeniu rowów przez Powiatowy Zarząd
Dróg , woda nie odpływa , należałoby udrożnić i oczyścić rowy melioracyjne i odwodnić wieś
dodał, iż nie są załatane dziury na  drodze gminnej przez las w Walaszczykach.

p.A.Janik-  poinformował  ,że  składał  wniosek  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg,  uzyskał
odpowiedź iż powiat oczyści rowy i połata dziury, natomiast  gmina powinna udrożnić  rowy
melioracyjne.

p.S.Górniak-   poprosił  o  przygotowanie  materiałów dotyczących  składowiska.  W ramach
RIT-ów pan Wójt poinformował , że będzie budowana oczyszczalnia ścieków , zaproponował
zastanowienie się  nad składowaniem osadów z oczyszczalni ścieków. 

p.Z.  Wołczyk-Sołtys-  poinformował,  że  w  koleinach  na  ulicy  Klonowej  w  Kopalni,  po
każdym deszczu  zbiera się woda, wtedy pobocza całkowicie nie ma. Zjazd z ulicy Kwiatowej
staje się coraz bardziej niemożliwy, krzaki od leśniczówki zasłaniają drogę, może dojść do
wypadku.

p.P.Szczerbak- zapytał  o boisko na „Górce” ,  kto nim obecnie zarządza i  do czego służy
pomarańczowe pole przy boisku.

p.H.Bula-poruszyła sprawę naprawy mostu na Korzonku.

p.M.Chudzik- podziękował za modernizację ulicy Orlika oraz za przepust na ulicy Miodowej,
zawnioskował o wycięcie dwóch drzew, na ulicy Orlika  .

p.E.Bałdyga- zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący przeszedł do następnego punktu obrad.

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

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2014 rok.

p.E.Bałdyga Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - sprawozdanie finansowe wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2014 rok oraz informacją o stanie

mienia komunalnego, omówiono na Komisjach Rady Gminy-czy są pytania do sprawozdań? 

Poprosił o odczytanie przez p.Skarbnik opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania

budżetu gminy za 2014 r.

p.Skarbnik-odczytała  opinię RIO do sprawozdania finansowego. Opinia pozytywna.
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p.E.Bałdyga -poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii Komisji

dotyczącej wykonania budżetu za 2014 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

za 2014 rok.

p.M.Poleszczuk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-odczytał   wypracowaną przez

Komisję Rewizyjną opinię dotyczącą wykonania budżetu za 2014 rok oraz wniosek w sprawie

udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za

2014 rok. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinią o wykonaniu budżetu .

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

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Opinia pozytywna.

Poprosił o odczytanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2014 rok.

p.A.Świtek- odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga  -czy są pytania do uchwały? Proszę o głosowanie nad uchwałą.

Głosowało 15 radnych:

„za”             głosowało 15 radnych

„przeciw”                       0 radnych

„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 50/XI/2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  Konopiska  za  2014  rok-  podjęta  

jednogłośnie.

Ad.8.Podjęcie uchwały      w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2014  

rok.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?

Pytań nie było.

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad  uchwałą.

Głosowało 15 radnych:

„za”             głosowało 15 radnych

„przeciw”                       0 radnych

„wstrzymało się”            0 radnych
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Uchwała      nr 51/XI/2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2014  

rok-   podjęta jednogłośnie.  

Oklaski .Przewodniczący pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.

Wójt Gminy Konopiska-Jerzy Żurek-podziękował radnym za udzielenie absolutorium oraz

poprzednim władzom i Skarbnikowi Gminy.

p.M.Poleszczuk- złożył Wójtowi gratulację i zawnioskował o 5 minut przerwy;

E.Bałdyga -ogłosił 5 minut przerwy.

Po przewie. Jeden radny nie powrócił na obrady.

Ad.9.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie    uzgodnienia  przeprowadzenia  zabiegów  

pielęgnacyjnych pomników przyrody – gatunku lipa drobnolistna i dąb szypułkowy.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?

Pytań nie było.

p.Anna Świtek -odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 13 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            1 radny

Uchwałą  nr  52/XI/2015  r.    w  sprawie    uzgodnienia  przeprowadzenia  zabiegów  

pielęgnacyjnych pomników przyrody – gatunku lipa drobnolistna i dąb szypułkowy.-

podjęta większością głosów.

Ad.10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania   projektu  planu ochrony   Parku  

Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk—odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 13 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            1 radny
Uchwała  nr  53/XI/2015  w  sprawie  zaopiniowania   projektu  planu  ochrony   Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”-  podjęta większością głosów.  
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Ad.11.  Podjęcie uchwały    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej  

Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2014 r.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?

Pytań nie było.

p.Anna Świtek -odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 54/XI/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej

Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2014 r.-podjęta jednogłośnie. 

Ad.12.  Podjęcie  uchwały    w  sprawie    zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  

samorządowej  instytucji  kultury  –  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Rekreacji  w

Konopiskach za 2014 rok.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk—odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radny

Uchwała  nr  55/XI/2015    w  sprawie    zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  

samorządowej  instytucji  kultury  –  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Rekreacji  w

Konopiskach za 2014 rok  -podjęta jednogłośnie.   

Ad.13. Podjęcie uchwały     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ  

GOZ Konopiska za 2014r.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?

Pytań nie było.

p.Anna Świtek -odczytała uchwałę.
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p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 56/XI/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ

GOZ Konopiska za 2014r. -podjęta jednogłośnie. 

Ad.14.  Podjęcie  uchwały     w  sprawie  zmian  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk—odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radny

Uchwała  nr  57/XI/2015  r.  w  sprawie  zmian  w  Gminnym Programie  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.-

podjęta jednogłośnie. 

Ad.15.  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  Gminy  

Konopiska.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?

Pytań nie było.

p.Anna Świtek -odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 58/XI/2015 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.

Ad.16.  Podjęcie uchwały   w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Konopiskach -podjęta jednogłośnie. 

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
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Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk—odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 59/XI/2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Konopiskach- podjęta jednogłośnie. 

Ad.17.  Podjęcie uchwały   w sprawie   zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok.  

p.J.Janik- podziękowała za udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, wspomniała iż nadzór

nad prawidłową  realizacją  budżetu gminy w 2014 roku sprawowała Skarbnik Gminy pani

Anna  Misiak.  Omówiła  zmiany  w  budżecie  i  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Konopiska na lata 2015-2024.

p.E.Bałdyga-czy są pytania?

p.J.Walentek- zapytał o kwotę w wysokości 135 tyś zł dotyczącą szkół.

p.Wójt J.Żurek-udzielił odpowiedzi.

p.Anna Świtek -odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 60/XI/2015 r. w  sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok -

podjęta jednogłośnie. 

Ad.18.Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy

Konopiska na lata 2015-2024.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk—odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
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„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 61/XI/2015  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Konopiska na lata 2015-2024-  podjęta jednogłośnie.   

Ad.19.Podjęcie  uchwały     w  sprawie   powołania  zespołu  opiniującego  zgłoszonych  

kandydatów na ławników kadencji 2016-2019.

p.Barabra Ankowska-Lis- poinformowała, iż każda komisja przedstawiła swoich kandydatów

do  Zespołu  Opiniującego.  Przedstawiła  zadania  zespołu  oraz  zawnioskowała  o  5  minut

przerwy celem wyboru przewodniczącego zespołu.

Przerwa . Po przerwie

Wznowił obrady:

p.E.Bałdyga- uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?Przewodniczącą

Zespołu Opiniującego została p.Anna Świtek. 

p.R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała  nr  62/XI/2015  w  sprawie   powołania  zespołu  opiniuj ącego  zgłoszonych

kandydatów na ławników kadencji 2016-2019- podjęta jednogłośnie. 

Ad.20.  Podjęcie  uchwały     w  sprawie       zaopiniowania  propozycji  planu  Aglomeracji  

Częstochowa.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.A.Świtek-odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała  nr  63/XI/2015   w  sprawie       zaopiniowania  propozycji  planu  Aglomeracji  

Częstochowa-podjęta jednogłośnie. 
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Ad.21.  Podjęcie  uchwały     w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  aneksu  nr  1  do  

porozumienia  z  dnia  06.03.2015r.  o  współpracy  w  sprawie  opracowania  i  realizacji

Strategii  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?

p.R.Skoczylas- zapytał co zostanie zrobione za kwotę 6 mln zł?

p.Wójt J.Żurek - udzielił odpowiedzi , iż gmina w tej chwili nie jest  przygotowana do  zadań

w ramach RIT-ów, trwają prace nad dokumentacją i nad utworzeniem nowej Aglomeracji.

Poinformował  o  problemie  związanym  z  brakiem  oczyszczalni  ścieków  i  założeniach

wybudowania oczyszczalni na terenie „Pałysz”.

p.R.Skoczylas -stwierdził, że skoro Aleksandria nie ma szans być skanalizowana w całości,

szczególnie Aleksandria Druga, w związku z czym, czy będzie tam stworzona możliwość

podłączenia do szamb ekologicznych?

p.Wójt J.Żurek -poinformował, że  na dzień dzisiejszy do kanalizacji mogą być podłączone

ulice:  Gościnna, Zielona ,  część  Pięknej,  natomiast  na ulice mniej  zamieszkałe będziemy

starać się pozyskać środki.

p.S.Górniak-  zwrócił  uwagę  ,  że  ustawa  o  utrzymaniu   porządku  w  gminie  dopuszcza

wybudowanie oczyszczalni przydomowych.

p.R.Skoczylas-  Sołtys  –  poinformował  ,  że  ten  temat  był  już  wielokrotnie  poruszany  i

otrzymywaliśmy odpowiedź , że nie można budować przydomowych oczyszczalni , ponieważ

część Aleksandrii należy do Otuliny i  Parku Krajobrazowego.

pl.K.Zygier- poinformowała , że na terenie gminy obowiązuje od 2003 roku  plan miejscowy,

w  którym  jest  zapis,  że  na  terenach  zabudowy  jest  zakaz   stosowania  przydomowych

oczyszczalni ścieków. Do momentu wybudowania kanalizacji , na tych terenach obowiązuje

szambo szczelne, tym zapisem nie jest objęta miejscowość Walaszczyki. 

p.A.Jarosz- zawnioskował,  czy przy okazji  budowy oczyszczalni  ścieków , można podjąć

działania dotyczące korzystania z energii odnawialnej-wiatraków, aby wykorzystać ten teren.

p.A.Janik-  stwierdził,  że  propozycja  budowy  oczyszczalni  na  ulicy  Przemysłowej  w

Konopiskach,  była  rozważana  wiele  lat  wcześniej,  istnieje  jeszcze możliwość  dokupienia

jednego  bloku  w  oczyszczalni  w  Dźbowie  i  powstanie  wtedy  możliwość  włączenia

miejscowości Walaszczyki, natomiast  w Aleksandrii można wybudować zlewnię.
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p.E.Bałdyga-  czy są pytania?

p.A.Świtek -odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 13 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            1 radnych

Uchwała  nr 64/XI/2015 w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1

do porozumienia z dnia 06.03.2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji

Strategii  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020- podjęta większością głosów.

Ad.22.  Podjęcie uchwały    zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i  

odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w Konopiskach  oraz

szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała nr 65/XI/2015  zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i

odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w Konopiskach  oraz

szczegółowych warunków jego funkcjonowania-podjęta jednogłośnie. 

Ad.23.  Podjęcie  uchwały     w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Komendy  

Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
p.A.Janik- poinformował, że na Komisji Samorządu, Zastępca Komendanta zawnioskował o
wniesienie  poprawki  do  uchwały,  polegającej  na  wprowadzeniu  do  uchwały  zapisu  o
wskazaniu  dofinansowania dla Komisariatu Policji w Blachowni.
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p.A.Świtek-odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwała  nr    66/XI/2015    w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Komendy  

Wojewódzkiej Policji w Katowicach-  podjęta jednogłośnie.   

Ad.24.  Podjęcie  uchwały     w  sprawie     udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  

Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę.

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 13 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            1 radnych

p.Wójt  J.Żurek-  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji

drogowych,  jako  punkt  25  porządku  obrad.  Inwestycja  dotyczy  dokończenia  budowy

chodnika w Rększowicach. 

p.E  .Bałdyga  -poprosił  o  rozdanie  uchwał.  Zapytał  czy  radni  wyrażają  zgodę  na  zmianę

porządku obrad poprzez dodanie punktu dot. wprowadzenia uchwały:

Uchwała   nr  67/XI/2015    w  sprawie     udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  

Częstochowskiego  na  współfinansowanie  inwestycji  drogowych-  podjęta  większością  

głosów.

Głosowanie:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad.
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Ad.25. Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa

Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

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

p.J.Janik-poinformował , że w treści uchwały będzie zmiana zapisu dotycząca dodanie słowa

„w miejscowości”.

p.A.Świtek- odczytała uchwałę.

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały.
Głosowało 14 radnych:

„za”             głosowało 14 radnych
„przeciw”                       0 radnych
„wstrzymało się”            0 radnych

Uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Śląskiego  na

współfinansowanie inwestycji drogowych-  podjęta jednogłośnie.  

Ad.26.  Odpowiedzi na interpelacje.  

p.Wójt J.Żurek- poinformował, że na interpelacje radnych zostanie przygotowana odpowiedź

pisemna, podziękował za przyjęcia uchwały dot. Rększowic. 

p.E.Bałdyga- spytał o termin odpowiedzi na interpelacje radnych  oraz poprosił o udzielenie

odpowiedzi na sesji na wnioski Sołtysów i w marę możliwości o odpowiedzi dla radnych na

sesji.

p.Wójt J.Żurek- stwierdził ,że odpowiedzi będą udzielane na bieżąco ,jeżeli będą dodatkowe

interpelacje złożone na piśmie, odpowiedzi zostaną także przygotowane  na piśmie. Na część

pytań nie można udzielić odpowiedzi , ponieważ realizacja określonych zadań zależna jest od

posiadanych środków finansowych oraz czasu w jakim mają być wykonane.

p.W.Bator- Sołtys-zawnioskował , aby sołtysi  przekazywali  swoje wnioski radnym , a oni

składali interpelacje na sesji.

p.R.Skoczylas- zapytał o budowę wozowni w Aleksandrii?

p.Wójt J.Żurek- udzielił odpowiedzi, iż jest złożony wniosek, w tej sprawie.

p.J.Parkitny- poprosił , aby bieżące sprawy były omawiane na sesji i w miarę możliwości na

bieżąco udzielano odpowiedzi.

p.Z.Kowalik-  udzielił  odpowiedzi,  dotyczącą  rowów  ,  będzie  przygotowane  pismo  do

wszystkich  właścicieli  posesji  dotyczące obowiązku czyszczenia  rowów. W sprawie  dróg

gminnych będą w najbliższym czasie naprawione.
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p.Wójt J.Żurek- wyjaśnił, w sprawie przycinki drzew na ulicy Przejazdowej w Aleksandrii

zostanie wystosowane pismo.

p.A.Chmielewska- na Komisji Oświaty złożono wniosek dotyczący  boiska na „Górce” , czy

jest przygotowana odpowiedź?

p.A.Rokosa-  udzieliła odpowiedzi  ,  boisko powstało w 2013 roku,  jest  własnością  gminy

przez  najbliższe  5  lat,  boiskiem opiekują  się  pracownicy  gminy,  pomarańczowe  pole  to

boisko wielofunkcyjne.

p.E.Bałdyga – zapytał  ,czy w projekcie były przewidziane słupki do koszykówki  i kosza?

Dodał , że boisko jest zniszczone przez quady.

p.A.Rokosa- odpowiedziała, że wyposażenie jest zakupione i przechowywane , ponieważ nie

ma osoby, która pobrała by sprzęt i była za niego odpowiedzialna.

p.A.Janik- stwierdził , że boisko powstało bardzo dawno temu, od lat grają tam mieszkańcy i

dla  nich  to  boisko  zostało  zmodernizowane.  Dodał,  że  ma  dużo  zastrzeżeń  co  do

prawidłowości wykonania tego boiska i te uwagi były już zgłaszane, min. jakości murawy.

Poinformował, że znajdą się osoby , które odbiorą sprzęt i będą z niego korzystać.

p.J.Walentek- zwrócił uwagę na słup  znajdujący się w pobliżu boiska, stwierdził, że należy

go zabezpieczyć.

p.E.Bałdyga -poprosił o wykoszenie i uporządkowanie boiska.

p.P.Szczerbak- poinformował, że krawężniki na boisku wielofunkcyjnym są zbyt wysokie i

jest to niebezpieczne dla graczy.

p.R.Kołodziejczyk- zapytał czy ktoś z graczy chciał wypożyczyć sprzęt do boisk?

p.A.Rokosa-udzieliła odpowiedzi , że nie.

p.J.Parkitny-spytał czy odpowiedzi na interpelacje nie mogą być zaraz po ich złożeniu , a nie

pod koniec obrad?

p.E.Bałdyga- poinformował, że do  odpowiedzi należy się przygotować.

p.S.Górniak- zawnioskował, aby wnioski załatwiać w referatach osobiście lub telefonicznie,

gdyż  przez pytania zajmuje się czas na sesji, jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona wtedy,

można monitować na sesji.

Ad.27. Sprawy różne.

p.E.Bałdyga- wpłynął wniosek p.Grabowskich , dotyczący przejęcia działek na mienie gminy,

proszę o zabranie głosu p.Grabowskiego.

17



p.M.Grabowski- przedstawił inwestycje wykonywane w gminie – wybudowanie budynków

mieszkalnych , podłączenie ich do energii elektrycznej i wodociągów oraz dodał, iż wykonał

część  dróg,  przedstawił  swoją   propozycję  dotyczącą  przejęcia  działek  na rzecz  gminy i

przedstawił korzyści dla gminy.

p.E.Bałdyga-zapytał czy przejęcie dotyczyłoby wykonanych już dróg?

p.M.Grabowski- odpowiedział , że nie jest w stanie zrobić nakładki.

p.J.Walentek-  zapytał,  czy  budując  to  osiedle  nie  zakładał,  że  należy  uzbroić  działki  i
wybudować  drogi,  zgadzając  się  na przejęcie  tych  dróg,  musielibyśmy przejąć  wszystkie
prywatne  drogi,  gminę  nie  stać  na  taką  inwestycję  mamy  wiele  dróg  gminnych  nie
zmodernizowanych.

p.M.Grabowski- poinformował, iż chciałby dalej inwestować na terenie gminy , jeżeli gmina
zainwestuje w jego teren.

p.A.Jarosz-zapytał ile jest km do przejęcia?

p.M.Grabowski- odpowiedział , że około 300 m, część dróg zrobił już  na własny koszt.

p.R.Skoczylas-   zwrócił  uwagę,  iż  jeżeli  inwestor  uzbroi  działki,  będzie  mógł  drożej  je
sprzedać.

p.R.Kołodziejczyk- spytał o dochód z inwestycji i zwrócił uwagę , że można go przeznaczyć
na uzbrojenie terenu.

p.M.Grabowki – dodał ,że nie chce za przekazanie działek od gminy żadnych pieniędzy.

p.E.Bałdyga-  stwierdził,  iż  dzisiaj  decyzja  nie  zostanie  podjęta,  spytał  czy  są  jakieś
dodatkowe pytania?

p.H.Ernt-Sołtys-poprosiła o tablicę z numeracją do m.Hutki od nr 255 do 270.

p.O.Szczepańska  -poprosiła  o  tabliczkę  do  altanki  z  regulaminem  i  zakazem  palenia  i
spożywania alkoholu. Spytała również w imieniu mieszkańca,  czy może złożyć wniosek o
mieszkanie komunalne?

p.I.Lisek – odpowiedziała ,że zamówiła  tabliczki dla Kopalni i Korzonka.

p.Wójt J.Żurek- poinformował , iż wszystkie coroczne imprezy będą organizowane poprosił o
wskazanie miejsca gdzie mają być zorganizowane i w  jakim terminie dożynki gminne.

p.Z.  Skwara-Sołtys-  poinformował,  iż  dożynki  miały  być  organizowane  alfabetycznie  w
każdej  miejscowości  ,  kolejną  miejscowością  miały  być  Jamki,  z  oczywistych  względów
przeniesiono dożynki do Konopisk , należy powrócić do kolejności jaka była ustalona.

p.A.Janik-  zawnioskował  o  organizację  dożynek  w  centrum  Konopisk,  gdzie  jest  dobry
dojazd, zwrócił uwagę, aby te dożynki nie pokrywały się z terminem Dożynek  Jasnogórskich
i poprosił o jak najwcześniejszy termin ich organizacji.
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Radni ustalili data organizacji dożynek na dzień 13 września.

p.W.Gajos-  zawnioskował  o  wspólną  organizację   dożynek  Jamki-Korzonek,  Leśniaki  i
Kowale.

p.J.Cisowska-Sołtys- poparła propozycję i zaproponowała organizację dożynek z sołectwem
Korzonek na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Korzonku.

p.I.Lisek -poinformowała, iż na zaproszeniach na Dni Konopisk była prośba o potwierdzenie
uczestnictwa,radni którzy potwierdzili zostali oficjalnie powitani , pozostałe osoby pominięto
za co przeprasza. Zwróciła uwagę, aby dbać o namioty przekazane sołectwom i żeby Rady
Sołeckie  pomagały  członkiniom  KGW  przy  rozkładaniu  i  sprzątaniu  namiotów  podczas
imprez gminnych, bo koszt zakupu namiotu to kwota 300 zł.

p.Z.Skwara -poinformował , iż zaproszenia zostały przekazane do referatu podatków i sołtysi
odebrali je po terminie.

p.Wójt J.Żurek -poinformował o zleceniu badań  dendrologicznych pomników przyrody na
ulicy Lipowej i o prawdopodobnym wycięciu kilku drzew ze względów bezpieczeństwa.

p.S.Górniak- zapytał,  czy aleja lipowa i drzewa zostały ubezpieczone?

p.Wójt J.Żurek-– udzielił odpowiedzi.

p.E.Bałdyga- czy są jakieś pytania?

Pytań nie było.

Ad.28.     Zakończenie obrad  

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował
za udział w sesji , zamknął obrady XI sesji Rady Gminy Konopiska.

Sesja trwała do godziny 13.05.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

       Protokolant:                                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska:

       Ilona  Dudek                                                                     Edward Bałdyga
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