
Protokół nr 10/2016
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 grudnia  2016 r., od godz. 13:00 do godziny 15:55
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
W XXVII sesji uczestniczyło 15 radnych.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - Pan Edward Bałdyga. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 15 
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, Radnego Powiatowego Mieczysława Chudzika , Skarbnika Gminy – panią 
Jadwigę Janik oraz Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, pracowników 
urzędu , sołtysów i obecnych mieszkańców Gminy Konopiska.

Ad.2.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
p.E.Bałdyga- Przyjęcie protokołu z sesji XXVI, za przyjęciem:
głosowało 15 radnych – protokół zatwierdzony jednogłośnie.

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.
2. Przyjęcie protokołu z XXV 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 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Konopiskach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska 
w latach 2017 – 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

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

Konopiska na lata 2016-2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2017-2024.
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16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy różne i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

p.E. Bałdyga-zapytał czy są  uwagi do proponowanego porządku obrad.

Poprawiono błąd z zawiadomienia dotyczący przyjęcia nr protokołu.
Głosowało 15 radnych – porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji.
Wytypowano następujących kandydatów:

p.Robert Kołodziejczyk- który wyraził zgodę. p.Anna Świtek- która wyraziła zgodę.

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków: p.A.Świtek i 
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 radni: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk.

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

p. Wójt Jerzy Żurek-odczytał informację o pracy Wójta (zał.2).

p.M.Poleszczuk- zapytał p. Wójta dlaczego nie był obecny na zebraniu wiejskim w 
Aleksandrii?

p.Wójt- wyjaśnił, że grudzień jest miesiącem intensywnej pracy i licznych spotkań  , w tym 
czasie Wójt uczestniczył w innym ważnym , spotkaniu dotyczącym pozyskania funduszy. 
Podał inną propozycję terminu spotkania ,na zebraniu wiejskim w Aleksandrii reprezentowała 
Wójta jego Zastępca  p.Zofia Kuśmierska.

p.R.Skoczylas-Sołtys  zwrócił uwagę na to, iż nie można przełożyć zebrania po nagłym 
poinformowaniu o nieobecności Wójta, gdyż obowiązuje 7 dniowy termin na  zawiadomienie 
mieszkańców.

Ad.6. Interpelacje radnych.
p.O.Szczepańska - zgłosiła problem dużej ilości wałęsających się  bezdomnych lub nie 
dopilnowanych psów w  m.Kopalnia, prośba o kurendy.

p.S.Górniak- w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 908 , Tarnowskie Góry 
-Wygoda, jest przewidziana budowa dwóch chodników w Rększowicach , zapytał czy któryś 
z nich będzie spełniał też funkcję ścieżki rowerowej, poprosił o odpowiedź na piśmie.

p.A.Świtek -poruszyła temat zimowego utrzymania dróg, wniosła uwagi.
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p.P.Szczerbak- zapytał co będzie z byłym budynkiem USC (ul. Częstochowska)?

p.A.Jarosz- droga 908 prośba o wycięcie 4 drzew lub wykonanie  zabiegów pielęgnacyjnych 
między młynem , a tablicą rzeka  „Wąsosz” .

p.K.Kruk- podziękował w imieniu mieszkańców za wybudowanie ulicy Różanej.

Ad.7.   Podjęcie uchwały   w  sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy   
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

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

p.S.Górniak- na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zapytał p. H. Wolną Jakie organizacje 
pożytku publicznego wchodzą w skład podanej w  uchwale liczby ponad 30. Pani Wolna 
wymieniła Ochotnicze Straże Pożarne. Wiem że OSP nie są organizacjami pożytku 
publicznego chyba że taki zapis mają w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego 
proszę o wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego z którymi Gmina chce 
współpracować.

p.R.Kołodziejczyk- zapytał dlaczego nie ma w podejmowanej uchwale powołania się na 
ustawę o zdrowiu publicznym.

p.W Rodak – roczny program współpracy jest przyjmowany na podstawie  ustawy o 
samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Pytań nie było.
p. A. Świtek-odczytała uchwałę.

Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 13 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 2 radnych.

Uchwała nr 197/XXVII/2016  z dnia 20 grudnia 2016 r.   w  sprawie przyjęcia Rocznego   
Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 
2017-podjęta większością głosów. 

Ad.8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i   
planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

p.E. Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy , Komisja Rewizyjna wniosła 
poprawkę do uchwały dotyczącą planu kontroli-dodanie kontroli umorzeń podatkowych za 
rok 2016  w miesiącu styczeń.
Za przyjęciem poprawki głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 15 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych.

Poprawka przyjęta jednogłośnie.

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę.
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Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 15 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała   198/XXVII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.   w sprawie uchwalenia planów pracy   
Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej- podjęta jednogłośnie.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 

p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy, jest obecna pani dyrektor, 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    199/XXVII/2016    w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu   
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Konopiskach-podjęta jednogłośnie.

Ad.10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w   
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska w 
latach 2017 – 2020.

p.E. Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy. 

p. R. Kołodziejczyk- odczytał uchwałę.
Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 15 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała   200/XXVII/2016     w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska w 
latach 2017 – 2020- podjęta jednogłośnie.

Ad.11.   Podjęcie uchwały   w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

p.E. Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy 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   201/XXVII/2016   w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i   
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017-
podjęta jednogłośnie  .  

Przerwa.
Po przerwie.
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

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

p.W.Rodak- poinformowała o zmianie postawy prawnej do uchwały.

p. R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę.

Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 12 radnych; „przeciw” 1 radny ; „wstrzymało się” 2 radnych.

Uchwała 202/XXVI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Konopiska na 2016 rok- podjęta większością głosów.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024.

p.M.Poleszczuk- złożył wniosek formalny o wprowadzenie zmian w WPF na lata 2016-2024 - 
i dodanie zadanie pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy ZSP w 
Aleksandrii rozwój kultury fizycznej Gminy Konopiska na lata 2017-2018.”

p.W.Rodak-w formie poprawki.

Dyskusja
p.J.Janik- poinformowała , że taka poprawka będzie miała   wpływ na wszystkie dane. 
Wyjaśniła kwestię powstania zmiany wydatków w budżecie na 2017 rok w związku ze 
zmianą WPF, muszą być wskazane źródła finansowania.

p.M.Poleszczuk- wskazał źródła dofinansowania : 2,5 mln kredytu ,1,5 mln z totalizatora 
sportowego , 1 mln z WFOŚiGW. Projekt kosztował 100 tyś. ,  przesunięcie zadania  w WPF 
nie było z nikim konsultowane, szczególnie z radnymi z Aleksandrii, dlatego dzisiaj są 
mieszkańcy.

p.R.Skoczylas- stwierdził, że pozostałe zadania w WPF też nie mają wskazanych realnych 
źródeł finansowania i  przygotowanej dokumentacji. 
Czekamy dwa lata z gotowym projektem , nigdy nie byliśmy przeciw innym wsiom, a jeżeli 
coś jest inwestowane w Aleksandrii , zawsze jest problem. Poinformował , że w piśmie 
wysłanym przez Wójta do mieszkańców Aleksandrii , część informacji była źle przekazana.
Dodał , że co roku przy rozmowach dotyczących budżetu , są problemy z inwestycjami z 
Aleksandrii , na które zawsze trzeba brać pożyczki.

p.A.Świtek – zabrała głos stwierdzając , że jest na to zadnie projekt, pozwolenie na budowę, a 
to jest dużo. Dziś na sali są obecni  rodzice w imieniu dzieci, wnioskuje żeby Wójt podjął 
słuszną i właściwą decyzję. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji jest w planach i nie ma na 
to zadanie przyznanych żadnych pieniędzy.

p.Wójt – podziękował  mieszkańcom Aleksandrii za kulturalne zachowanie. Wyjaśnił ,że 
 kadencja trwa dopiero  2 lata, a radni wspominają przeszłość,  działania są podejmowane na 
przyszłość i w oparciu o gospodarność.
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Gmina prowadzi swoją działalność i ma zaciągnięte kredyty musi je spłacać min. za halę w 
Konopiskach. Został zakończony etap kanalizacji -pierwszej aglomeracji .
Dzięki pojawieniu się szansy  na pozyskanie środków na budowę kanalizacji, została 
utworzona nowa aglomeracja dla Aleksandrii.
W ostatnim rozdaniu środków unijnych ,chcemy złożyć wniosek i pozyskać  fundusze w 
wysokości 85 % , to kwota około 30-35 mln. Informacje te  skierowane są do mieszkańców 
Aleksandrii. Naciska się na budowę hali  z własnych środków. Gminę czeka w najbliższym 
czasie reforma oświaty i możliwe zwolnienia nauczycieli i związane z tym wydatki. Dlatego 
decyzja dotycząca budowy kanalizacji jest bardziej rozsądna niż budowa hali, na którą będzie 
można pozyskać środki z totalizatora w każdym czasie.

Mieszkanka- stwierdziła, że pieniądze za kanalizację do gminy wracają , a za studzienkę 
trzeba zapłacić 2 tyś zł.

p.Wójt- wyjaśnił ,że istnieje opłata adiacencka i radni uchwalili stawkę procentową jej 
pobierania.  Jeżeli pojawiają się szanse pozyskania funduszy , zadania są realizowane.
 W styczniu będzie trzeba  wypłacić 155 nauczycielom pensję oraz 13-stkę. Na zadania należy 
pieniądze pozyskiwać i należy podejmować kompromis. Została przedstawiona propozycja 
radnym i oni zadecydują co dalej.

p.Pańka- przepadnie pozwolenie na budowę.

p.Wójt -pozwolenie można zaktualizować.

 p.Włodarska- w zeszłym roku był podejmowany budżet czy Wójt wykonał jakieś działania w 
kierunku pozyskania funduszy na ten cel.

p.E.Bałyga –  ta inwestycja nie była w budżecie tylko w WPF i jest przesunięta o 3 lata.

p.A.Janik –poinformował , że nie jest i nie był przeciwko inwestycjom w Aleksandrii, jestem 
za kanalizacją , milionową inwestycją , która będzie służyć wszystkim mieszkańcom.
 Proszę o wykonanie audytu za okres , który radni z Aleksandrii przytoczyli, ile środków 
przypada z inwestycji  na 1 mieszkańca Aleksandrii, a ile na pozostałych mieszkańców gminy. 
Podatki płacą wszyscy i opłatę za kanalizację ponosili wszyscy mieszkańcy. Gmina musi mieć 
rozsądną politykę finansową i my za taką polityką jesteśmy. Nie wyklucza, że w przyszłości 
może  inwestycja zostać zrealizowana.

p.Wójt -poinformował o warunkach i celowości budowy kanalizacji w Aleksandrii i 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy i stworzenie możliwości podłączenia się do sieci
pozostałych ulic Aleksandrii z innych funduszy.

p.Kuziorowicz -zapytał o tryb rozpatrywania wniosku dotyczącego budowy kanalizacji.

p.Wójt- to są decyzje podejmowane w Urzędzie Marszałkowskim, a my musimy mieć 
zabezpieczone środki w budżecie.

p.Kuziorowicz -to będzie trwało długo , a jest gotowy projekt na halę.

p.Wójt- nie ma gotowych pieniędzy na to zadanie.
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p.M.Chudzik- poinformował o chęci polubownego załatwienia sprawy , zwrócił uwagę na 
płacone podatki przez mieszkańców Aleksandrii oraz o tym, iż radni z Aleksandrii wspierali 
wszystkie inwestycje realizowane na terenie gminy. Projekt został zrobiony po kilku latach 
walki zgodnie ze sztuka budowlaną, jest także pozwolenie. Wójt nas nie przekonuje, że jeżeli 
zostanie podjęta dodatkowa decyzja o  wybudowaniu hali to będą problemy z budżetem. 
Inwestycja dotycząca budowy kanalizacji i oczyszczalni nie jest dostatecznie przygotowana i 
gotowa do realizacji. 
Poinformował o trudnej sytuacji lokalowej w ZSP w Aleksandrii , szczególnie o małej kuchni 
i sali przedszkola , brak jest gabinetu lekarskiego i pomieszczenia dla  biblioteki , a w 
projekcie są ujęte nowe pomieszczenia . Zwrócił uwagę , że sytuacja finansowa gminy jest 
dobra , można zrealizować tę inwestycję zaciągając kredyt ,poprosił radnych o głosowanie. 

p.R.Skoczylas-zapytał jaka część miejscowości będzie skanalizowana i kiedy.

p.A.Janik- zwrócił uwagę na na dużą liczę  inwestycji drogowych w Aleksandrii i 
przeznaczenie dużych środków na kanalizację dla tej miejscowości dodatkowo budowa  hali 
sportowej , należałoby spytać mieszkańców pozostałych miejscowości.

p.Wójt- mamy opinie RIO , że nie można się już więcej zadłużać. Mieszkańcy napisali pismo 
do Urzędu Marszałkowskiego łącząc w nim problemy lokalowe/oświatowe z budową nowej 
hali/sportem. Wójt złożył deklarację, że jeżeli pojawią się środki na budowę hali,  dołoży 
wszelkich starań , aby ona powstała.

Mieszkaniec- zapytało o przydomowe oczyszczalnie , które są alternatywnym rozwiązaniem 
takie jak w gminie Dąbrowie Zielonej. 

p.Wójt- wyjaśnił, w  otulinie parku nie mogą być oczyszczalnie przydomowe , główne kanały 
kanalizacji będą stwarzać możliwość dalszego do podłączenia.

p.Węgierk- zapytał o sąsiada , który mieszka 100 m od drogi i jak on ma tak daleko podłączyć 
się do sieci kanalizacyjnej.

p.Wójt -linia zabudowy jest do 60 m, w innych miejscowościach też są niepodłączone posesje 
,ze względu brak możliwości podłączenia.

p.R.Skoczylas -zapytał o planowany wskaźnik dotyczący 90 mieszkańców na 1 km i jak 
będzie ten wskaźnik zachowany, kiedy kanał będzie szedł od ul.Sadowej.

Wójt - 95RML 1/km , będzie to średnia liczona , długość kanału tłocznego od oczyszczalni 
wyniesie 4,5 km.

p.R.Skoczylas-Sołtys- czy są ulice , które spełnią wymogi RLM.

p.A.Świtek- stwierdziła , wyraża żal że inwestycja ta jest wyrzucona z WPF, mimo , że radni 
wcześniej ją zaakceptowali i prosi o podjęcie decyzji przez radę.

p.Wójt –  poinformował o bieżących zadaniach gminy min. o programie 500 +, na który 
muszą znaleźć się środki, uczestniczy w różnych spotkaniach i są głosy ,  o reformie oświaty i 
możliwych konsekwencjach w postaci  zwolnień nauczycieli, to są ważne sprawy i należy 
zabezpieczyć środki finansowe.
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p.Walentek- zauważył , że obecni na Sesji mieszkańcy Aleksandrii ,chcą zadecydować za 
pozostałych  mieszkańców sołectw ,którzy chcą kanalizację.

p.Rodak - wyjaśnienia musi złożyć skarbnik gminy.

p.J.Janik- wszelkie dane finansowe należy poddać weryfikacji i symulacji nie dotyczy to roku 
bieżącego tylko lat przyszłych , powstałego zadłużenia  i możliwości jego spłaty.

p.Rodak- wprowadzając do budżetu nową inwestycję, co byłoby następstwem zmiany WPF, 
 należy projekt budżetu odesłać ponownie do komisji.

p.Wójt- przy wprowadzeniu nowych wydatków na przyszły rok proszę o wskazanie , którą 
pozycję wykreślamy z wykazu inwestycji.

p.M.Poleszczuk- pan Wójt powiedział, że pozyska środki na kanalizację i dopiero będzie 
składał wnioski , czyli też nie ma  środków. Podejmując temat gospodarności  zauważył, że
,mieszkańcy ulicy Źródlanej na odcinku 1km 200 m , będą mieć podłączona kanalizację do 9 
domów za kwotę 100 tys zł. Zwrócił uwagę ,że Wójt jako władza wykonawcza musi 
pozyskiwać środki na zadania.

p.Wójt- wyjaśnił , że chcąc zmian w projekcie budżetu i zakładając wydatek w kwocie 2 mln 
na 2017 rok , należy mieć zabezpieczone środki i wykreślić inne zadania założone do 
realizacji. Budowa kanalizacji  przy ulicy Źródlanej , jest zgodna z miejscowym planem
 , który uchwalili radni i znajduje się tam około 100 działek, a planowana modernizacja tej 
drogi będzie w 100 % dofinansowana.

p.E.Bałdyga -zamyka dyskusję, po wysłuchaniu wszystkich składa deklarację, głosowania za 
budową hali, jeżeli pojawią się nowe środki do pozyskania na ten cel.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego M.Poleszczuka.
Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 5 radnych; „przeciw” 8 radnych; „wstrzymało się” 2 radnych.

Wniosek formalny nie przeszedł.
p. A.Świtek- odczytała uchwałę.

Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 9 radnych; „przeciw” 3 radnych; „wstrzymało się” 3 radnych.

Przerwa.
 Po przerwie.

Uchwała nr 203/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024-podjęta większością głosów.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2017 r.

p.E. Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
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p.R.Skoczylas- zapytał o budowę chodnika na ulicy Przejazdowej w Aleksandrii w związku z 
planowaną budową kanalizacji przebiegającej przez tą  ulice. 

p.Wójt -poinformował , że w budżecie znajdą się pieniądze na chodnik i jesteśmy 
przygotowani do jego budowy, wystosowaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego w tej 
sprawie. Ul. Źródlana jest drogą gminną , ul. Przejazdowa jest droga wojewódzką, dlatego 
inaczej realizuje się na nich inwestycje związane z budową kanalizacji. 

p.Kołodziejczyk- zapytał ,o  wykaz inwestycji w budżecie pozycja 33 zakup i montaż lamp 
przy  ul. Zjazdowej w Rększowicach, czy jest na to zadanie zrobiony projekt, bo na 
zamontowanie wszystkich lamp w gminie , należy go wykonać.
 
p.Wójt –  odpowiedział ,że nie ma  wykonanego  projektu na zamontowanie lamp na 
ul.Zjazdowej, wyjaśnił  o konieczności wykonania go dla wszystkich takich zadań i dodał,
że właśnie na to są zarezerwowane środki w budżecie.
p.R.Kołodziejczyk- odczytał uchwałę.

Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 13 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 2 radnych.

Uchwała nr 204/XXVI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Konopiska na 2017 r.-podjęta większością głosów.

Ad.15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
Konopiska na lata  2017-2024.
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania?
Pytań nie było.
p. R.Kołlodziejczyk- odczytał uchwałę.

Głosowało 15 radnych:
„za” głosowało 9 radnych; „przeciw” 2 radnych; „wstrzymało się” 4 radnych.

Uchwała 205  /XXVI/2016   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
Konopiska na lata  2017-2024-  podjęta większością głosów.  

Ad.16   Odpowiedzi na interpelacje.  

p. Wójt-udzielił odpowiedzi, w sprawie psów będą rozesłane kurendy, odpowiedź dla pana 
radnego Górniaka zostanie udzielona na piśmie, po uzyskanej odpowiedzi z ZDW. Sprawa 
odśnieżania i posypywania - była przeprowadzona rozmowa z wykonawcą , zgłoszenia 
jeszcze raz zostaną przeanalizowane i sytuacja będzie poprawiona. Budynek po byłym USC , 
była propozycja utworzenia dziennego pobytu dla seniorów , budynek raczej nadaje się do 
rozbiórki. Drzewa należy zobaczyć i zadecydować co dalej.

15:35.p.M.Poleszczuk opuścił obrady.

Ad.17. Sprawy różne i zapytania. 

p. Bałdyga- na ręce Przewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich p. Oli Szczepańskiej złożył 
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podziękowania panią z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie prezentacji stołów 
bożonarodzeniowych dla mieszkańców gminy.

p.O.Szczepańska -podziękowała w imieniu mieszkańców za wybudowanie chodnika na ul. 
Klonowej w Kopalni i kalendarze gminne. 

p.Z.Skawra -zgłosił ulice ,które były nieodśnieżone (ul.Górna tylko do asfaltu, ul.Sosnowa nie 
cała) zwrócił uwagę na zbyt późną godzinę posypywania dróg, poprosił o umieszczenie 
informacji w „Pasmach” o numerach telefonów na który mają dzwonić mieszkańcy w sprawie 
odśnieżania.

p.E.Bałdyga- ta informacja powinna być też  na stronie internetowej gminy.

p.R.Skoczylas-Sołtys- poinformował o braku odśnieżania 5, 6, 7 grudnia tylko ul.Mostowa 
została odśnieżona, szczególnie rano jest bardzo ślisko, ta sama sytuacja była 18 i 19 grudnia, 
jest bardzo ślisko.

p.E.Bałdyga- zwrócił uwagę na brak odśnieżanie na części dróg w Hutkach w stronę lasu.

p.O.Szczepańska -poinformowała o  odznaczeniu przyznanym przez pana Gimitruka na 
prezentacji stołów bożonarodzeniowych w Pankach- złota odznaka dla zasłużonych dla 
województwa śląskiego.
Brawa.

p.Z Wołczyk-Sołtys- zwrócił uwagę na firmę odśnieżająca drogi, iż jest niezorganizowana 
zgłosił brak odśnieżania ul.Mała Kopalnia,  jest posypywana tylko część dróg, powinien być 
ustalony harmonogram. Podziękował , za wybudowanie chodnika w m.Kopalnia, zgłosił , że 
należy sprzątnąć asfalt na łuku drogi  skrzyżowanie na ul.Kwiatowej.

p.Wójt- pozostały asfalt zostanie uprzątnięty, Wójt podejmie rozmowy z właścicielem  firmy 
odśnieżającej  i sytuacja ulegnie poprawie . Firma ta ośnieża drogi powiatowe , wojewódzkie 
i gminne, pracownik urzędu wskazał osobiście drogi do odśnieżania i został przekazany 
wykaz dróg.

p.R.Skoczylas- zapytał o to kiedy zostaną zamontowanie 4 lampy na ulicy Przejazdowej przy 
drodze wojewódzkiej wniosek jest zgłaszany przez niego  od 10 lat, jest tam przystanek.

p.Wójt- wszystkim obecnym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne.

p.E.Bałdyga- również złożył życzenia świąteczne.

Ad.18. Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Konopiska.
Sesja trwała do godziny 15:55
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Protokolantki:                                                               Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska:
Aneta Poks                                                                            Edward Bałdyga
Ilona Dudek
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