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Protokół Nr 11/2017 

z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 6 września 2017 r., od godz. 13:10 do godziny 15:10  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XXXVIII sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p. Piotr Szczerbak. Sesję 
otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - pan Edward Bałdyga. Na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 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, 

Zastępcę Wójta – panią Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik i 

pracowników urzędu. 

 

Ad.2. 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. Ustalenie porządku obrad. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia 

z dnia 06 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT 

dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 238/XXXIII/2017 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 27 kwietnia 2017 r. 

7. Sprawy różne i zapytania. 

8.  Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024. Zaproponował 

wprowadzenie w/w. projektu uchwały w punkcie 7 porządku obrad. 

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

obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w/w. uchwałę. 
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p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do 

porozumienia z dnia 06 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i 

realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 238/XXXIII/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

8. Sprawy różne i zapytania. 

9. Zakończenie obrad. 

 

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

Uwag nie było. 

 

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

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. 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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do 

porozumienia z dnia 06 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji 
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Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

 

p.Z-ca Wójta - omówiła projekt uchwały. 

 

p.S.Górniak- poprosił o przedstawienie, jakie inwestycje i na jakie kwoty Gmina Konopiska 

złożyła w sprawie strategii RIT. 

 

p.Z-ca Wójta – po sesji zostanie przygotowana odpowiedź. 
 

Dyskusja dot. uzasadnienia do uchwały. 

 

p.A.Janik- poprosił o przedstawienie informacji wszystkim radnym. Jakie inwestycje i na 

jakie kwoty Gmina Konopiska złożyła w sprawie strategii RIT. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 267/XXXVIII/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 06 marca 2015 r. o współpracy w sprawie 

opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 
 

p.Wójt i p.Skarbnik – omówili projekt uchwały. 

 

p.A.Janik-, czym za skutkuje zmniejszenie środków z urzędu na drogę w Walaszczykach 

skoro trwa inwestycja? 

 

p.Z-ca Wójta i p. Skarbnik- wyjaśniły, iż to jest w projekcie, przetarg wyłonił wykonawcę na 

niższą kwotę i dlatego dokonano zmniejszenia. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 268/XXXVIII/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Konopiska na 2017 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 238/XXXIII/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
 

p.Skarbnik – omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2017 z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 

238/XXXIII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2017 r - podjęta 

jednogłośnie. 

 

p.Wójt- przedstawił, jak wygląda sytuacja z PKS. Na sekretariacie nikt nie odbiera, 

mieszkańcy dzwonią i informują, że nie kursują autobusy, które są w planie. Dużo kursów 

zostaje odwołanych. Obawiamy się, co będzie dalej z PKSem. Poprosił o udzielenie głosu 

przedsiębiorcy, który wyraził zainteresowanie transportem na terenie gminy. 

 

p.E.Bałdyga- udzielił głosu p. Krzysztofowi Gabarskiemu – firma KRIS- BUS z 

Częstochowy. 

 

p. Krzysztof Gabarski – poinformowała, że jest zainteresowany przewozem osób i chce 

nawiązać współpracę z gminą Konopiska. Przedstawił ile osób jeździ w danych godzinach na 

linii Aleksandria – Częstochowa. Przedstawił propozycję cen za bilety 20 % tańsze od 

obecnych cen PSKu. 

 

Dyskusja dot. transportu publicznego na terenie gminy Konopiska: oferty, cen biletów, floty 

firmy, biletów miesięcznych. 

 

Radni poprosili przedsiębiorcę o złożenie oferty, w której zostaną uwzględnione: wszystkie 

trasy, rentowne i nierentowne, ceny biletów, flota, rozkład kursowania autobusów, busów, 

kwoty, jakie gmina musi dopłacić do nierentownych tras. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 
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p.Skarbnik – omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024 - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. Sprawy różne i zapytania.  
 

p.Wójt- poinformował, że jest zaniepokojony sytuacją PKSu, prowadzimy rozmowy z 

lokalnymi i okolicznymi przedsiębiorcami odnośnie zapewnienia mieszkańcom transportu 

publicznego na terenie naszej gminy. Musimy mieć alternatywę jak okazałoby się, że PKS 

upadł. Mieszkańcy dzwonią, zgłaszają, że kursy, które są w rozkładzie nie jeżdżą i proszą o 

interwencję. Sekretariat w PKS nie odbiera, nie chcą rozmawiać. Poprosił radnych, sołtysów 

o informację czy PKS kursuje według ustalonego harmonogramu. Ustawa zostaje w czasie 

odsunięta i zapewnienie transportu publicznego pozostaje obowiązkiem wójta. 

  
Dyskusja dot. transportu publicznego na terenie gminy Konopiska. 

 

p.A.Janik- poprosił o wyregulowanie, dostosowanie oświetlenia ulicznego do godzin, w 

których robi się ciemno oraz o zamontowanie jednej lampy na przystanku „na Górce”, która 

była zakupiona z pieniędzy składkowych i została zdemontowana. 

p.Z-ca Wójta- poprosiła o regulację lamp na ul. Opolskiej. 

p.S.Górniak- wnioskuje o regulację oświetlenia ulicznego w Rększowicach. 

p.R.Skoczylas- poprosił o wyregulowanie lamp w Aleksandrii. 

p.A.Janik- wnioskuje o regulację oświetlenia ulicznego w całej gminie. 

p.A.Chmielewska- poprosiła o podanie telefonu kontaktowego z pracownikiem urzędu, pod 

który można dzwonić w sprawach pilnych, gdy urząd nie pracuje a występuje pilna 

interwencja ze strony urzędu. Przedstawiła przykład z bocianem. 

p.Wójt- poinformował, że zostaną wyregulowane włączniki i wyłączniki czasowe w 

oświetleniu ulicznym. Odnośnie takiego telefonu to dobry pomysł. 

p.R.Kołodziejczyk – zwrócił uwagę na powstające w centrum Konopisk wysypisko śmieci na 

zbiegu ul. Lipowej i ul. Brzozowej, na terenie parafii. Była prowadzona rewitalizacja, po 

zakończeniu, której firma jest zobowiązana posprzątać. W centrum gminy robi się nam małe 
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wysypisko, coraz więcej śmieci wyrzucają mieszkańcy. Poprosił o interwencję i uprzątnięcie 

tego terenu. 

  

p.Wójt- wyjaśnił, iż firma była zobowiązana do posprzątania i posprzątała, ale znalazła 

odbiorcę. Nie było problemu ze sprzątnięciem jak wysypisko działało. Obecnie trwa 

rekultywacja i nie możemy przyjmować. Ludzie przywożą pod wysypisko worki i zostawiają 
pod ogrodzeniem, w tej sprawie są prowadzone postępowania. Na teren parafii nie możemy 

się wtrącać. 
 

p.O.Szczepańska – poprosiła o zamontowanie lampy w Kopalni pod numerem 45. 

 

p.A.Janik- prosił o interwencję w sprawie nielegalnego wysypiska na ul. Śląskiej. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że w tej sprawie są prowadzone postepowania zostały nałożone kary 

pieniężne 30 tys. zł. 

 

p.M.Poleszczuk- poprosił o informację, co z PSZOKiem? Gdzie będą odbierane gabarytowe 

odpady? 

 

p.Wójt- poinformował, że będzie wydzielona cześć, prawdopodobnie tam gdzie są kwatery. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował o XXXIX sesji planowanej dnia 19.09.2017 r o godzinnie 12:00 

oraz przedstawił terminy posiedzeń komisji. 

 

Ad.8. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 15:10 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


