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Protokół Nr 9/2017 

z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 20 czerwca 2017 r., od godz. 12:00 do godziny 13:20  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XXXVI 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, Zastępcę Wójta – panią Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik 

oraz radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak, sołtysów i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XXXV Sesji, za przyjęciem: 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół został przyjęty 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 XXXV 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Korzonek - Droga". 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych 

Wójta Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie  

pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła 

Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)". 
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14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Sprawy różne i zapytania. 

16. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął projekt uchwały: zmieniającej Uchwałę nr 

243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu 

udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. Zaproponował 

wprowadzenie w punkcie 14 porządku obrad. 

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie wprowadzenia w/w. projektu uchwały do porządku 

obrad. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w/w. uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Korzonek - Droga". 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta 

Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 

12 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie  

pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła 

Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)". 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze 

środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na 

terenie Gminy Konopiska. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Sprawy różne i zapytania. 

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

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie aktualnego porządku obrad. 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 4. 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. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

Sprawozdanie przedstawiła p. Zofia Kuśmierska – Z-ca Wójt Gminy (w załączeniu do 

niniejszego protokół). 

 

p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania?  

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad.6. Interpelacje radnych. 

 

p.O.Szczepańska- poprosiła o przycięcie drzew przy leśniczówce. 

 

p.S.Górniak- poprosił o utwardzenie drogi na Kamionkę. Ludzie upominają się by droga była 

przejezdna. 

 

p.P.Szczerbak- zapytał, czy jest możliwość zatrudnienia ratownika na „Pająku”. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Korzonek - Droga". 
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p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach wraz ze mianami, 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 256/XXXVI/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Korzonek - Droga"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród 

sportowych Wójta Gminy Konopiska. 

p. Z-ca Wójta - poinformowała, iż komisja samorządu i oświaty pozytywnie zaopiniowały 

w/w. projekt uchwały. Poprosiła przewodniczących komisji finansów i rewizyjnej o 

odczytanie propozycji komisji. 

p.R.Skoczylas- przedstawił stanowisko komisji finansów: 

 

§ 1. W regulaminie przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska za osiągnięte 

wyniki sportowe stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/XXXII/2013 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 17 czerwca 2013 r (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4671 z późn. 

zm.) wprowadza się następującą zmianę: §1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:" Nagrodę 
za osiągnięte wyniki sportowe za dany rok szkolny poprzedzający termin składania 

wniosków może otrzymać uczeń-zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Konopiska i 

kontynuuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej oraz uczeń 
zawodnik, który uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Konopiska. 

Dyskusja dot. projektu uchwały. 

p.M.Poleszczuk- przedstawił stanowisko komisji rewizyjnej: 

 

§ 1. W regulaminie przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska za osiągnięte 

wyniki sportowe stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/XXXII/2013 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 17 czerwca 2013 r (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4671 z późn. 

zm.) wprowadza się następującą zmianę: §1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:" Nagrodę za 

osiągnięte wyniki sportowe za dany rok szkolny poprzedzający termin składania wniosków 

może otrzymać uczeń-zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Konopiska i kontynuuje 

naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej lub uczeń zawodnik, 

który uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Konopiska. Zmiany polegają na zastąpieniu Lub  

na i , oraz na lub. 

Dyskusja dot. projektu uchwały. 

p.E.Bałdyga- odczytał wniosek komisji finansów, poprosił o przegłosowanie wniosku  
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Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  7 radnych 

                            „przeciw”                                    8 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada większością głosów odrzuciła wniosek komisji finansów. 

 

p.E.Bałdyga - odczytał wniosek komisji rewizyjnej, poprosił o przegłosowanie wniosku  

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  9 radnych 

 

Rada większością głosów przyjęła wniosek komisji rewizyjnej. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

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

Pytań nie było. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  9 radnych 

                            „przeciw”                                    3 radnych 

                            „wstrzymało się”                         3 radnych 

 

Uchwała Nr 257/XXXVI/2017 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród 

sportowych Wójta Gminy Konopiska - podjęta większością głosów. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy 

Konopiska. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

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

Pytań nie było. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 258/XXXVI/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy 

Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
 

p.A.Ankowska - omówiła projekt uchwały. 

 

p.A.Jarosz- zapytał, czy gmina nie straci zaplecza oraz miejsca pod budowę oczyszczalni? 
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p.A.Ankowska- wyjaśniła, gmina posiada jeszcze inne tereny, mamy teren pod oczyszczalnię. 
 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 259/XXXVI/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność 
gminy - podjęta większością głosów. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok.  
 

p.E.Bałdyga - uchwała była 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 260/XXXVI/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 

rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 
 

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

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 

Uchwała Nr 261/XXXVI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2017-2024 - podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie  

pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła 

Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)". 
 

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

 

Dyskusja dot. termomodernizacji szkoły podstawowej w Konopiskach. 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

 

Uchwała Nr 262/XXXVI/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 

zadanie pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach 

(Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)"- podjęta większością 
głosów. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym 

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 
 

p.W.Rodak- omówiła projekt uchwały. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 

Uchwała Nr 263/XXXVI/2017 zmieniająca Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym 

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 
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Przerwa. 

Po przerwie. 

 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Z-ca Wójta- udzielił odpowiedzi: dot. przycięcia drzew przy leśniczówce - postaramy się 
przyciąć, porozmawiamy z leśniczym w tej sprawie. Odp. dot. drogi na Kamionkę - 
sprawdzimy tą drogę, postaramy się by była przejezdna. Odp dot. ratownika na „Pająku” – 

wyjaśniła, wiele procedur musielibyśmy spełnić, które są kosztowne. 

 

Ad.16. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.M.Poleszczuk – odczytał wniosek komisji rewizyjnej o przygotowanie projektu uchwały w 

sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska polegającej na zmianie: §  45.  2. W celu 

sporządzenia protokołu z sesji, przebieg obrad może być utrwalony za pomocą 
elektronicznych nośników informacji, które Biuro Rady przechowuje.  

p.E.Bałdyga- przekażemy do opiniowania radcy prawnemu i skierujemy na komisje. 

p.Z-ca Wójta- wszystkie uchwał przechodzą przez opiniowanie wojewody, który nie wnosił 

zastrzeżeń do statutu Gminy Konopiska. 

Dyskusja dot. udziału orkiestry Konopiska w obchodach 80-lecia OSP Aleksandria. 

 

p.I.Kowalska- w imieniu mieszkańców, którzy wielokrotnie sygnalizowali, iż droga na 

Kamionkę jest nieprzejezdna poprosiła o remont. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o przycięcie gałęzi przy ul. Przejazdowej. 

 

p.Z.Wołczyk- poprosił wyjaśnienie, co ma odpowiadać mieszkańcom, którzy otrzymują listy 

polecone dot. odsetek. 

 

p.Z-ca Wójta- wyjaśnił, że odsetki dotyczą rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej. Można 

było rozłożyć na 10 rat, które są oprocentowane. 

 

Ad.17. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 13:20 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 
 


