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Protokół nr 3/2016 
z obrad XX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 29 marca 2016 r., od godz. 09.00 do godziny 11:10 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XX sesji uczestniczyło 14 radnych.  
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - Pan Edward Bałdyga. Na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). 
p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 
Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta Panią -Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy 
– panią Jadwigę Janik oraz Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis.  
Ad.2.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy. 
p.Bałdyga: Przyjęcie protokołu z sesji XIX, kto jest za przyjęciem.  
Głosowało 14 radnych – protokół zatwierdzony jednogłośnie  
 
Ad.3. Ustalenie porządku obrad. 
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 
p.Bałdyga odczytał proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XIX 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 naprawy uchwały nr 126/XIX/2016 z dnia 16 lutego 

2016r.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Konopiska 

pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Konopiska”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2016-2018. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska.  

15. Odpowiedzi na interpelacje. 
16. Zapytania i sprawy różne  
17. Zakończenie obrad.  

p.Bałdyga zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad. 
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Głosowało 14 radnych – porządek obrad przyjęty jednogłośnie.  

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 – proszę o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 

Głosowało 14 radnych: za:14, przeciw: 0, wstrzymało się:0 

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

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

p.Wójt: odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami (w załączniku) 

Ad.6. Interpelacje radnych. 
p.Szczepańska: Czy będzie dofinansowane na zakładanie solarów? 

p.Wójt: odpowiedział, że pracują nad tym, aby to w przyszłości istniało. 

p.Szczepańska: czy trzeba zgłosić zmianę papy na budynku gospodarczym? 

p.Zygier: odpowiedziała, że z takimi pytaniami należy kierować się do Starostwa  

p.Kołodziejczyk: zapytał, jakie kwoty zostały przeznaczone na szerzenie sportu? 

p.Poleszcyk: zapytał jak wygląda sytuacja z ulicą Zieloną, wspomniał również, że kiedyś 
złożył interpelacje dotyczącą zatrzymywania się przy sklepie. Jak będzie rozwiązany ten 
problem? 

p.Parkitny: zapytał czy są plany odnośnie autostrady? 

p.Wójt: odpowiedział, że planów nie ma, oni idą swoim trybem, wykonawcy są już wybrani. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie naprawy uchwały nr 126/XIX/2016 z dnia 16 lutego 
2016r.  
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały. 

p.Bałdyga: zapytał czy ktoś ma pytania?     Pytań nie było 

p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 

Głodowało 14 radnych  
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Uchwała 130/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie naprawy uchwały nr 
126/XIX/2016 z dnia 16 lutego 2016r – podjęta jednogłośnie.  

Przerwa 9:45 

Pani Agnieszka Chmielewska opuszcza sesje 

Po przerwie 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Konopiska 
pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach. 
p.Wójt: omówił projekt uchwały- uzasadnienie w uchwale.  

p.Bałdyga: zapytał czy ktoś ma pytania? 

p.Kołodziejczyk: zapytał o §1 punkt 3 uchwały oraz skąd wzięło się 5 tys. w kapitale 
zakładowym spółki? 

 p.Wójt: odpowiedział, że zakres pisany jest od A do Z 

p.Kołodziejczyk: powiedział ze w punkcie tym jest zakres działań spółki, ale nie mówi ona o 
likwidacji wysypiska. 

p.Wójt: może w przyszłości będzie można zrekultywować wysypisko tak, aby przyjmowało 
niektóre odpady np. gruz. Następnie odpowiedział na drugą część pytania. 5 Tysięcy jest to 
minimalny kapitał założycielski.  

p.Kołodziejczyk: odczytała projekt uchwały. 

Głosowało 13 radych- za przyjęciem opowiedziało się 11 radych, 2 wstrzymało się od 
głosowania.  

Uchwała 131/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej 
Spółki Gminy Konopiska pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach.- Podjęta 
większością głosów.  
 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Konopiska”. 
p.Bałdyga: zapytał czy są pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 

p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 

Głosowało 13 radnych  

Uchwała 132/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska”.- Podjęta jednogłośnie. 
 
 



 

4 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały. 

p.Bałdyga: zapytał czy są pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 

p.Kołodziejczyk: odczytała projekt uchwały 

Głosowało 13 radnych  

Uchwała 133/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Konopiska na 2016 rok- podjęta jednogłośnie.  

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024. 
p.Skarbnik: omówiła projekt uchwały. 

p.Bałdyga: zapytał czy są pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 

p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 

Głosowało 13 radnych  

Uchwała 134/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024.- Podjęta jednogłośnie  
 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2016-2018. 
p.Bałdyga: zapytał czy są pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 

p.Kołodziejczyk: odczytała projekt uchwały 

Głosowało 13 radnych  

Uchwała 135/XX/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2016-2018.- Podjęta jednogłośnie.  
 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 
p.Bałdyga: zapytał czy są pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 

p.Świtek: odczytała projekt uchwały. 

Głosowało 13 radnych  

Uchwała 136/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Konopiska”.- Podjęta jednogłośnie.  
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Przerwa 10:45 
Po przerwie 

 
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/IX/03 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska.  
 
p.Bałdyga: zapytał czy są pytania do projektu uchwały?   Pytań nie było 

p.Kołodziejczyk: odczytała projekt uchwały 

Głosowało 13 radnych  

Uchwała 137/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/IX/03 
Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. – Podjęta jednogłośnie.  
 

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje. 
p.Wójt: powiedział, jakie kluby dostały dofinansowanie. LOT, ALKAS Aleksandria oraz 
Wojownik  
Pytanie odnośnie ul. Zielonej omówiła Pani Kinga Zygier. Poinformowała, że wystąpili do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego żeby sprawdzić zgodność wykonanego 
projektu- zjazdów i zagospodarowania działki z projektem budowlanym. Odpowiedź zastała 
uzyskana w lutym i wedle nowych przepisów prawnych właściciel nie musi występować o 
żadne pozwolenie na budowę typu utwardzenie wjazdu na posesje. W tej sytuacji mamy dwa 
wyjścia, powiadamiać policje o tym ze samochody zatrzymują się na skrzyżowaniu albo 
możemy wszcząć postępowanie administracyjne. 

Ad.16. Zapytania i sprawy różne. 
p.Janik: zapytał o problem, jaki może zaistnieć w miejscowości Kijas przez tworzenie na 
rzece tam powstałych w wyniku występowania bobrów.  
p.Wójt: odpowiedział, że problem ten ma wiele miejscowości. 

p.s.Skoczylas: dopytał się o gospodarkę niskoemisyjną. 

p.Wielgosz: krótko omówił uchwałę.  

Ad.17. Zakończenie obrad.  
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 11:10 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Beata Ledwoń                                                                              Edward Bałdyga 
 


