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Protokół Nr 13/2017 

z obrad XL Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 14 listopada 2017 r., od godz. 12:00 do godziny 14:30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XL 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, radnego powiatowego – pana Mieczysława Chudzika, Wójta Gminy Konopiska –

pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią Zofię Kuśmierską, Sekretarza Gminy – panią 
Barbarę Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, radcę prawnego – panią 
Wiesławę Rodak, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół był wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono 

poprawek do protokołu. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XXXIX 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. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Konopiskach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I". 
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie rekultywacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w miejscowości Konopiska-Pałysz. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2018. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2018 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2018 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków. 

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

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową  
im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Aleksandrii  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hutkach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hutkach. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopalni  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopalni. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Łaźcu w ośmioletnią Szkołę im. Jana Pawła II w Łaźcu. 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w 

ośmioletnią Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach. 

25.  Odpowiedzi na interpelacje. 

26.  Sprawy różne i zapytania. 

27.  Zakończenie obrad. 

 

 

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

nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy. Zaproponował wprowadzenie w/w. 

projektu uchwały w punkcie 25 porządku obrad. 

 

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

obrad. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 
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                            „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 XXXIX 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 zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Konopiskach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I". 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie rekultywacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w miejscowości Konopiska-Pałysz. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2018. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2018 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2018 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków. 

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

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową  
im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Aleksandrii  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hutkach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hutkach. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopalni  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopalni. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
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w Łaźcu w ośmioletnią Szkołę im. Jana Pawła II w Łaźcu. 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w 

ośmioletnią Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 

gminy. 

26.  Odpowiedzi na interpelacje. 

27.  Sprawy różne i zapytania. 

28.  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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła aktualny 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 przedstawił p. Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokół). 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

p.Wójt – coraz więcej mieszkańców wymienia piece stare na nowe. To jedna z największych 

dotacji gminnych w okolicy. Wszystkie szkoły otrzymały aktywne tablice z tego tytułu 

dostaliśmy gratulacje z kuratorium.  
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Ad.6. Interpelacje radnych. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że dziś wyjątkowo w tym punkcie głos mogą zabierać sołtysi i 

goście, ponieważ pan wójt musi wyjść. 
 

p.E.Bałdyga- proszę o wyjaśnienia, czy podpisano umowę na ul. Źródlaną dot. wykonania 

kanalizacji oraz ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji w szkole w Rększowicach dot. 

niewykonania remontu sali gimnastycznej. 

 

p.J.Błaszczyk- w imieniu swoim, radnego Andrzeja Jarosza oraz mieszkańców odczytał 

podziękowania dla wójta, pracowników i rady za wybudowanie chodnika łączącego 

przystanek autobusowy z drogą wojewódzką( w załączeniu). 

 

p.O.Szczepańska- poinformowała, że dziś nie przyjechał autobus PKSu o godzinie 6:50. Czy 

to było jednorazowo? 

 

p.S.Górniak- poruszył sprawę naprawy pobocza drogi Rększowice – Hutki przy ostatnim 

przepuście była łatana dziura jest zrobiona fuszerka. Wykonawca powinien to poprawić. 
Zbliża się koniec roku proszę o informację jak wygląda sprawa transportu publicznego?  

 

p.A.Chmielewska- poprosiła o wskazanie gdzie w Wąsoszu ma być wybudowana wieża 

Orange? 

 

p.R.Skoczylas- podziękował za chodnik przy ul. Przejazdowej oraz za wprowadzenie do WPF 

budowy sali gimnastycznej. 

 

p.M.Poleszczuk- poprosił o poprawienie podłogi w wozowni, jeszcze obowiązuje gwarancja 

w ramach, której możemy naprawić podnoszącą się podłogę. 
 

p.R.Skoczylas- zgłaszałem tą sprawę przed sesją. 
 

p.Z.Skwara- poprosił o załatanie dziur na ul. Wrzosowej, Rolniczej, Akacjowej. 

 

p.Z.Wołczyk- poruszył problem chodnika na skrzyżowaniu ul. Klonowej i ul. Kwiatowej.  

W tym samym miejscu był rów i przepust. Obecnie działka jest szczelnie zamknięta gromadzi 

się woda na chodniku i jezdni. Woda cały czas stoi na prywatnej działce, nikt tam nie 

mieszka. Nie ma odprowadzenia wody z tej działki, przez co sąsiedzi mają zalewane piwnice. 

W tym samym miejscu występuje drugi problem, duża kałuża na połowie chodnika i połowie 

jezdni. Woda nie ma gdzie uciekać. Czy na końcu ul. Klonowej jest zakończony remont drogi 

i pobocza? 

 

p.R.Skoczylas- czy na tym miejscu prace zostały zakończone? Bo został znak. Druga sprawa 

od przejazdu jest nowa nakładka, nie ma pasów, nie ma punktu odniesienia, wszystko się 
zlewa, może w tym miejscu dojść do wypadku. Zaproponował namalowanie pasów. 

 

p.J.Cisowska- na zakręcie przy orliku niedaleko mostu na drodze wojewódzkiej cały czas stoi 

woda. 

 

p.Wójt – udzielił odpowiedzi: Umowa z urzędem marszałkowskim na kanalizację została 

podpisana 31.10.2017. Byliśmy pierwszą gminą, która podpisała umowę. O pół roku 
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przesunięto rozpatrywanie wniosków. Wyjaśnił zasady, że wszystkie gminy musiały złożyć 
uzupełnienia, zarząd musi podjąć uchwałę. Umowa została podpisana z wykonawcą. W dniu 

dzisiejszym miałem spotkanie z wykonawcą.  Inne projekty z ocenami też mają opóźnienie. 

My jesteśmy gotowi, umowa jest podpisana. Odnośnie nieprzeprowadzonego remontu sali 

gimnastycznej w Rększowicach. Pani dyrektor była zaproszona na komisję oświaty w celu 

złożenia wyjaśnień. Komisja oświaty objazdowa po szkołach poinformowała o niewykonaniu 

remontu sali, ponieważ zabrano pieniądze. Pani dyrektor przyznała, że samowolnie podjęła 

taką decyzję. Nie wiem, jakie będą konsekwencje. Czekam na wniosek od zastępcy wójta. 

Jeśli przekroczyła swoje uprawnienia będzie ukarana. Odp. dot. PKSu. Z PKSem rozmowy 

były prowadzone, sytuacja się poprawiła. Nikt wcześniej nie zgłaszał. Sprawdzimy to.  Są 
prowadzone rozmowy. MPK, byłby najlepszym rozwiązaniem, ale nie było by nas stać na 

inwestycje. MPK chce 4 mln zł rocznie. Nie chcę mówić, ale prowadzimy rozmowy w 

sprawie transportu publicznego. Na najbliższej sesji poinformuję o szczegółach. Na pierwszy 

przetarg dot. odśnieżania nikt się nie zgłosił. W drugim przetargu zgłosiła się jedna firma, 

która przedstawiła ofertę czterokrotnie większą od naszych założeń. Musimy się zastanowić i 
rozwiązać ten problem. Jest pomysł, by zakupić ciągnik i żeby OSP odśnieżało. Tak jak robi 

to Mykanów. Nie spodziewałem się, że będzie taki wzrost cen jak w tym roku. 

 

p.Z.Skwara-, jaka firma wygrała? 

 

p.Wójt- wygrała firma Hucz. Odp. dot. naprawy drogi Rększowice – Hutki. Tam jest po raz 

kolejny problem. Coś musiało zostać zakłócone. Wszyscy chcą drogi i chodniki i wtedy 

zaczynają się problemy. Trzeba wzmocnić skarpę na całym odcinku. 

 

p.S.Górniak- to nie jest na skarpie.  

 

p.Wójt- więcej powie p.K.Zygier. Przedstawił problem na Kopalni. Wcześniej nie było wody 

na posesji, a teraz cały czas stoi tam woda. Jak nie było chodnika, nie było problemu. Odkąd 

jest chodnik stoi woda. Stosunki wodne zostały zakłócone. Poza tym musimy sprawdzić, 
czemu nie ma tam przepustu. 

 

p.K.Zygier- to jest informacja sprzed godziny. Wykonawca potwierdził, wczoraj zostało to 

zrobione. Jutro to zostanie zweryfikowane.  

 

p.Wójt- niezależnie od tego, na przyszłość trzeba podjąć działanie. Na długim odcinku została 

wybudowana droga, jest parę domów gdzie wywyższono place, położono kostkę. Woda od 

lasu rwie tą ziemię. Lokalne naprawianie nic nie da. Trzeba się cofnąć do samego krzyża. 

Odp. dot. wieży orange. Wieża powstanie na terenie p.Przerady u p.K.Zygier można 

sprawdzić dokładną lokalizację. Odp. dot. podłogi w budynku wozowni. Temat podłogi był 

już wcześniej zgłaszany i miał zostać naprawiony. Latem jest wszystko dobrze, problemy 

zaczynają się teraz. 

 

p.R.Skoczylas- wyjaśnił, że latem też był problem, ale mniejszy. To jest za duża powierzchnia 

a jest za mało dylatacje. 

  

p.Wójt- Trzeba to zrobić przed zakończeniem okresu gwarancyjnego. Odp. dot. załatania 

dziur w Aleksandrii- trzeba zobaczyć, co to są za dziury i trzeba to zrobić. 
 

p.K.Zygier-, jeśli mają to być prace paczerem to najlepiej na wiosnę. 
p.Wójt- odp. dot. frezowanie ul. Przejazdowej i ul. Kwiatowej. Nie jest dokończone zadanie. 
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Tym zajmuje się zarząd dróg powiatowych. Przedstawił jak wygląda sprawa z wystającymi 

ok 10 cm rurkami na znaki drogowe. Może mają problemy z wykonawcą, musimy zasięgnąć 
informacji. Przekazuję tą sprawę mojemu zastępcy. 

 

p.Wójt- odp. dot. Rększowice- Hutki, ul. Kwiatowa, ul. Przejazdowa. Jeśli był przepust to, 

czemu go nie ma?  

 

Dyskusja dot. przepustu. 

 

p.M.Poleszczuk- byłem tam z właścicielem posesji. Z urzędu był p.J.Kielan przepust był i 

miał zostać. Przepust pod ul. Kwiatową został zasypany. 

 

p.Z.Wołczyk- przepust został zasypany. 

 

p.Wójt-, jeśli to było to musi zostać, służyło to jakiemuś celowi. Na ul. Kwiatowej nie 

wchodziliśmy. Mogli to zasypać a teraz trzeba to udrożnić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś 
pytania? 

 

p.M.Chudzik- podziękował za ul. Gościnną. Mieliśmy problem z drzewami, które zostały 

wycięte, słup został wymieniony, dalsze prace trwają. Odczytał odp. prezesa Piekacza na 

pismo odnośnie PKSu.  Komunikacja została ograniczona o 12% z powodów kadrowych. 

Zawiesili połączenia nierentowne oraz dalekobieżne. Poczynili zmiany organizacyjne i 

zmienili rozkłady jazdy. W okresie od1.09 do 20.09 zawieszono 362 kursów. Staramy się 
zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół i powrót do domów oraz pracowników na pierwszą 
zmianę i ich powrót. Punktualność kursowania uzależniona jest od sytuacji na drodze. Plany 

likwidacji kursów w poszczególnych gminach zostaną omówione z ich przedstawicielami w 

najbliższym czasie. 

 

p.Wójt- z PKSu przedstawili mi listę kursów, które chcą obciąć. Ja oczekuje od PKS 

poważnego traktowania. Ile muszę dołożyć, żeby ten PKS chodził? Oni przyjechaliby nie po 

to żeby dołożyć do kursów, tylko po to by nas poinformować, że nie są w stanie, bo nie mają 
sprzętu i ludzi. Dużo mówi się o MPK, tam też nie jest dobrze. Jest duży obiecujący partner. 

Staram się działać do przodu. Przepraszam, ale już muszę opuścić obrady sesji.  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, 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 284/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Konopiskach - podjęta jednogłośnie. 
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p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady XL sesji. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, 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 285/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I". 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, 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 286/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica 

Przemysłowa I"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie rekultywacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska-

Pałysz. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
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Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 287/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stanowiska Rady Gminy odnośnie rekultywacji składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska-Pałysz -podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2018. 
 

p.E.Bałdyga- komisja finansów wypracowała bardziej czytelny projekt uchwały, proszę 
Państwa o głosowanie za drugą wersją projektu uchwały. 

 

p.M.Poleszczuk – komisja rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała drugą wersje projektu 

uchwały wypracowaną przez komisję finansów. 

 

p.Skarbnik- omówiła nową szatę graficzną projektu uchwały. 

 

p.W.Rodak- to jest w formie wprowadzenie autopoprawki? 

 

p.Skarbnik- tak. 

 

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”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 288/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018- podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2018 rok.  
 

p.Skarbnik- omówiła projekt uchwały. W punkcie 8. Od budynków pozostałych, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizację pożytku publicznego, komisja samorządu zaproponowała stawkę 4,61 zł a 

pozostałe komisje stawkę 4,70 zł. W pozostałych pozycjach wszystkie komisje pozostały za 

stawkami zaproponowanymi przez wójta. 
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p.E.Bałdyga -, proszę o przegłosowanie, kto jest za stawką zaproponowaną przez komisję 
samorządu- 4,61 zł? 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  4 radnych 

                            „przeciw”                                    11 radnych 

 

Rada większością głosów odrzuciła propozycje komisji samorządu. 

 

 

p.E.Bałdyga -, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         2 radnych 

 

Uchwała Nr 289/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok- podjęta 

większością głosów. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2018 rok. 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, 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 290/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

opłaty targowej na 2018 rok- podjęta jednogłośnie. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 291/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

opłaty prolongacyjnej - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków.  
 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, 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 292/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

poboru i inkasa podatków - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok.  

 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki do projektu 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 293/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 
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p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.Skarbnik- poinformowała o autopoprawkach w podstawie prawnej. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 294/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024 - 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 18.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach.  

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 295/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach - podjęta większością głosów. 

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Aleksandrii. 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 296/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii- podjęta większością 
głosów. 

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hutkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Hutkach. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 297/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Hutkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hutkach - podjęta większością głosów. 

 

 

Ad. 21.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopalni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Kopalni. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 298/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Kopalni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopalni - podjęta większością głosów. 
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Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku. 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 299/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Jamkach-Korzonku- podjęta większością głosów. 

 

Ad.23.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu w ośmioletnią Szkołę im. 

Jana Pawła II w Łaźcu.. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 300/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Łaźcu w ośmioletnią Szkołę im. Jana Pawła II w Łaźcu- podjęta 

większością głosów. 

 

Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w 

ośmioletnią Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 
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                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

Uchwała Nr 301/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w ośmioletnią Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w 

Rększowicach - podjęta większością głosów. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady XL sesji. 

 

Ad.25. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, 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 302/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie 

nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.26. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p.E.Bałdyga- pan wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje w pkt. 6. Czy ktoś ma jeszcze 

jakieś sprawy? Z-ca wójta może odpowiedzieć. 
 

Zgłoszeń nie było. 
 

Ad.27. Sprawy różne i zapytania.  
 

p.A.Atłasik- poinformował, że we wrześniu tego roku złożyłem do rady gminy pismo w 

sprawie nadania statusu drogi gminnej. Dostałem odpowiedź od Pani Wójt, że działki zostały 

przekazane Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rząsawach. Czy to jest zakończenie 

sprawy, czy w dalszym ciągu możemy występować o nadanie statusu drogi gminnej? To jest 

droga od ul. Małej. Mieszkańcy ul. Opolskiej są zainteresowani budową domów. 

 

p.A.Ankowska- wyjaśniła, ta działka, o której Pan mówi jest własnością gminy Konopiska w 

wieczystym użytkowaniu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rząsawach. Nie jest to cały 

odcinek drogi. Pozostała część za budynkami aż do ul. Stawowej to jest własność Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w Rząsawach. Jeżeli trzeba by naddać statut drogi gminnej to droga 

musiała by być naszą własnością. Na dzień dzisiejszy nie jest. Żeby przejąć taką drogę na 

własność, trzeba poczynić starania, żeby Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna darowała lub 
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sprzedała. Gmina musi nabyć te grunty oraz trzeba wypowiedzieć wieczyste użytkowanie 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, co wiąże się z kosztami. Musiałyby być pieniądze w 

budżecie na te cele. 

p.J.Walentek- to tylko zależy od spółdzielni? 

 

p.A.Ankowska- wyjaśniła, oni są właścicielami. Mogą to nam przekazać, a mogą nie chcieć. 
Oni są właścicielami i mogą chcieć pieniądze za tą drogę. 
 

p.A.Atłasik- według moich informacji były już prowadzone rozmowy z Rolniczą Spółdzielnią 
Produkcyjną i nigdy nie powiedzieli nie. Uzyskałem taką informację od byłego wójta.  Jeśli 
gmina wystąpi o przekazana części, to zostanie przekazana gminie. Trzeba podjąć z mini 

rozmowy i ustalić czy są prawnymi właścicielami. Wyjaśnił, były kiedyś ustalenia jak 

przekazywano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rząsawach ten teren, tą wspólnotę wsi 

Konopska to tylko, dlatego, że przy budowie „Bukieciarni” ponoć na terenie Konopisk nie 

było takiej instytucji, która mogłaby występować w roli inwestora zastępczego. Ożeniono z 

tym ORS.  To trzeba sprawdzić w archiwum. To może być przekazane Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej pod warunkiem uiszczenia jakieś kwoty, w określnym terminie na rzecz 

wspólnoty wsi Konopiska. Jeśli to zostało zrobione stają się automatycznie właścicielami. 

Czy muszę to składać na piśmie? 

 

p.E.Bałdyga- tak, musi być to w formie pisemnej. 

 

p.A.Atłasik- w końcu lat 80 i 90 przychodziły pisma z gminy, że gmina przejmuje część 
działek pod budowę drogi. Była określona kwota, do odebrania w banku za ten kawałek. 

Ojciec tych pieniędzy nie podjął. Ja nie przeprowadziłem sprawy spadkowej i tych pieniędzy 

nie podjąłem. Po denominacji chodzi o 4 zł. Ja i mój brat, jako spadkobiercy nie dostaliśmy 

pieniędzy, a działka została odebrana pod budowę tej drogi. Zostało to wywłaszczone.  

 

p.E.Bałdyga- proszę złożyć na sekretariat wniosek do wójta w formie pisemnej. Odczytał 

informację o złożonych wojewodzie, przewodniczącemu rady i wójtowi oświadczeniach 

majątkowych (w załączeniu do protokołu). Poinformował o terminie sesji budżetowej dnia 

15.12.2017 r. o godz. 12:00 oraz o posiedzeniach komisji. 

 

 

Ad. 28. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:30. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 
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Wnioski i interpelacje z obrad XL Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 14 listopada 2017 r., od godz. 12:00 do godziny 14:30. 

 

p.E.Bałdyga- przedstawienie wyjaśnień, czy podpisano umowę na ul. Źródlaną dot. 

wykonania kanalizacji oraz ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji w szkole w 

Rększowicach dot. niewykonania remontu sali gimnastycznej. 

 

p.S.Górniak- poprawienie przez wykonawcę pobocza drogi Rększowice – Hutki przy 

ostatnim przepuście była łatana dziura jest zrobiona fuszerka. Udzielenie informację jak 

wygląda sprawa transportu publicznego?  

 

p.M.Poleszczuk- naprawić podnoszącą się podłogę w wozowni w ramach obowiązującej 

gwarancji.  

 

p.Z.Skwara- załatanie dziur na ul. Wrzosowej, Rolniczej, Akacjowej. 

 

p.Z.Wołczyk- rozwiązanie problemu odwodniania, gromadzącej się wody na działce i 

chodniku na skrzyżowaniu ul. Klonowej i ul. Kwiatowej.  

  

p.R.Skoczylas- namalowanie pasów na nowej nakładce od przejazdu. 

  

p.J.Cisowska- rozwiązanie problemu wody znajdującej się na zakręcie przy orliku niedaleko 

mostu na drodze wojewódzkiej.  

 

 
 

 


