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Protokół nr 1/2016 
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 13 stycznia 2016 r., od godz. 14.00 do godziny 14.40 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
 
 
 

 Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XVIII sesji uczestniczyło 15 radnych.  
Sesję otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska - Pani Anna Świtek. 
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 
radnych, po 5 minutach przybył Przewodniczący i po tym czasie w obradach brało udział 15 
radych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i 
podejmować prawomocne uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). 
p.A.Świtek – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska – powitała: radnych, 
Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta Panią -Zofię Kuśmierską, 
Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik.  
 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad: 
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 
p.A.Świtek odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w 
Aleksandrii”. 

7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad. 

p.A.Świtek-zapytała czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?  
p. A.Świtek – poprosiła o głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad 

Głosowało 14 radnych- jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji. 

Wytypowano następujących kandydatów: 

p.R.Kołodziejczyk-który wyraził zgodę. 

p.A.Jarosz - który wyraził zgodę.  
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p.A.Świtek – proszę o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków: 
p.R.Kołodziejczyk. p.A.Jarosz 

Głosowało 14 radnych:  

W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali powołani jednogłośnie radni: 
p.R.Kołodziejczyk, p.A.Jarosz 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok 
p.Skarbnik: podziękowała za przybycie radnym, a następnie omówiła projekt uchwały w 
spawie zmiany budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok. Zmiany zostały uzasadnione w 
załącznikach dotyczących: zmian w planie dochodów ( zał.1), zmian w palnie wydatków-
(zał.2) oraz zmiany w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 
Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016(zał.3)  
14:05 przybył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 
p.Wójt: Pani Badora pojechała zawieź i podpisać umowę. Nagle okazało się, że zadanie 
drużyna powiatu jest 2 letnie. Skoro jest to zadanie w określonych ramach czasowych trzeba 
dopasować plan finansowy. Mogliśmy zaryzykować i to podpisać, ale gdyby RIO przyjechało 
nas skontrolować, a to zadnie nie było by ujęte, to czekałyby nas poważne konsekwencje. 
Dlatego w tak szybkim czasie zwołaliśmy sesję nadzwyczajną. Dziękujemy za przybycie i 
zrozumienie sytuacji. Umowa będzie podpisana z datą dzisiejszą i w ten sposób nie 
poniesiemy konsekwencji.  
p.Bałdyga: Czy są jakieś pytania?  
Pytań nie było.  
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr.115/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Konopiska na 2016 rok- podjęta jednogłośnie.  
 
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024.  
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały oraz zmiany wynikające z przekształcenia budżetu, 
które muszą znaleźć odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W objaśnieniach 
są zawarte wszystkie zmiany wprowadzone do WPF oraz do wykazu przedsięwzięć Gminy 
Konopiska.  
p.Bałdyga: Czy są jakieś pytania? 
p.Kołodziejczyk: Zapytał na którym załączniku jest ta zmiana? 
p. Skarbnik: wyjaśniła ze załączniki z objaśnieniami są dla radych aby jak najlepiej pokazać 
zmiany. Tego nie będzie już w konkretnej uchwale. 
p.Bałdyga: Czy są jakieś pytania?          
Więcej pytań nie było.  
p.A.Jarosz: odczytał projekt uchwał 
 
Uchwała nr.116/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmiany, Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024- podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii” 
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p.Skarbnik: omówiła powody pomyłki w poprzedniej uchwale( poprzednia sesja). W 
podstawie prawnej był ptk 2 a powinien być ptk. 3 z ustawy o finansach publicznych. Nie ma 
możliwości w inny sposób poprawić tej uchwały. Punkt 2 mówi o tym, że zaciągamy ten 
kredyt, ponieważ mamy deficyt my tego deficytu nie mamy, natomiast ptk. 3 mówi że 
zaciągamy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pani prawnik powiedziała ze nie ma 
innej możliwości inaczej poprawić tej uchwały, ponieważ podstawy prawnej się nie poprawia, 
dlatego należy uchylić pierwszą i podjąć prawidłową podstawę prawną. 
p.Bałdyga: Czy są jakieś pytania? 
Pytań nie było.   
p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały 
 
Uchwała nr.117/XVIII/2016 z dnia 13 stycznia 2016 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) 
OSP w Aleksandrii- podjęta jednogłośnie.  
 
Ad.7. Sprawy różne. 
p.Górniak: pytanie o perspektywy rekrutacji w szkołach do klas pierwszych oraz o miejsca w 
przedszkolach w związku z podpisaną ustawą o zniesieniu obowiązku pójścia 6-latków do 
szkoły?  
p.Wójt: Problem mógł wystąpić w szkole w Konopiskach gdzie ok. 35 dzieci miało iść do 
klas pierwszych. Zostało to rozwiązane w taki sposób, że dwie klasy zerowe będą utworzone 
w szkole podstawowej natomiast rekrutacja 3-latków odbędzie się na normalnych zasadach. 
Jest to zabieg jednorazowy. W innych placówkach nie ma problemu.  
p.Górniak: czy wystarczy miejsc w przedszkolach jeśli 6-latki będą chciały zostać w 
przedszkolach  
p. z-ca Wójta: jest to bardzo świeży temat decyzja jest z przed paru dni. Pewnie będzie to 
wymagało pewnych uchwał podjętych przez radę. Dyskusja dopiero się zacznie.  
p.Wójt: trzeba to poukładać bo w przeciwnym razie musielibyśmy pozwalniać nauczycieli.  
p.Kołodzejczyk: chodzi o to aby przesunąć dzieci z przedszkola do szkoły, bo w innym 
przypadku nie było by miejsca dla dzieci w przedszkolu.  
p.Bałdyga: czy są pytania w sprawach różnych ? 
p.Górniak: Zapytał kiedy otrzyma odpowiedź na interpelacje. 
p.Wójt: Nie ma kontentego pytania, a polemizować nie będziemy. Definicja według radnego 
Górniaka to jest kłamstwo natomiast według definicji jest to wprowadzanie w błąd. Polemika 
do niczego nie prowadzi. Sprawa chodnika była już wielokrotnie wyjaśniana i nie będę 
kolejny raz się powtarzał. Będzie pytanie konkretne będzie i odpowiedź. 
p.Górniak: powiedział że tam nie było pytania wprowadzającego do polemiki i że chciał się 
konkretnie dowiedzieć gdzie w artykule była zarzucana mu dezinformacja.  
p.Wójt: odpowiedział dezinformacja to nie kłamstwo to jest wprowadzanie w błąd. 
p.Górniak; powiedział że jest to synonim kłamstwa  
p.Wójt: powiedział ze zależy z jakiego słownika korzystał radny Górniak definicja od 
polonisty jest taka że dezinformacja jest to wprowadzanie w błąd. 
p.Poleszczuk: składam wniosek formalny aby Przewodniczący zakończył obrady.  

 Ad.8. Zakończenie obrad 
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 14.40 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Beata Ledwoń                                                                              Edward Bałdyga 
 


