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Protokół Nr 6/2018 

z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 29 maja 2018 r., od godz. 8:00 do godziny 9:50  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLVIII 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: 

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. 

 

Przewodniczący Rady wraz z radnymi wręczyli koszt kwiatów w podziękowaniu za 

wieloletnią pracę w samorządzie. Złożyli najlepsze życzenia z okazji odejścia na emeryturę 
Zastępcy Wójta – pani Zofii Kuśmierskiej. 

 

Oklaski 

 

Gratulacje i życzenia. 

 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokoły były wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono 

poprawek do w/w. protokołów. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokoły z XLVI i XLVII sesji zostały przyjęte 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. 
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2. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Konopiska do roku 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ 

Konopiska za 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia 

z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska – przedłużenie 

 ul. Stawowej". 

14.  Odpowiedzi na interpelacje. 

15.  Sprawy różne i zapytania. 

16.  Zakończenie obrad. 

                                                                               

                                                                

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

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie 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 
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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. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.O.Szczepańska- poprosiła o wyrównanie pobocza w Kopalni na ul. Szkolnej od szkoły do 

numeru 18 oraz o zrobienie przystanku na końcu ulicy, o co proszą mieszkańcy ul.: Górnej, 

Brzozowej i Szkolnej. Naprawienie stropu na budynku KGW w Kopalni. Przedstawiła jak 

wygląda sytuacja. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o załatanie dziur od ul. Przejazdowej do ul. Górnej. 

 

p.A.Chmielewska- poprosiła o interwencję w sprawie plagi lisów ma Łaźcu. 

 

p.P.Szczerbak- zwrócił się z prośbą o wymianę siatki do tenisa na orliku w Konopiskach. 

 

p.W.Gajos- przedstawił sprawę dot. przystanków autobusowych. Mieszkańcy muszą daleko 

iść do przystanku.  Ludzie proszą o zorganizowanie przystanku autobusowego koło Pająka  

Jamki „ Pod górą”.  

 

p.R.Kołodziejczyk-, co w sprawie wniosku, który składałem na ostatniej sesji? Czy zebrała 

się komisja w tej sprawie? Kiedy klatka zostanie pomalowana? 

 

 

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

Konopiska na lata 2018-2026.  
 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 342/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-

2026 - podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

 

p.W.Rodak- poinformowała o zmianie publikatora, który trzeba poprawić w podstawach 

prawnych. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 343/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Konopiska do roku 2023. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 344/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023 

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 

GOZ Konopiska za 2017 rok. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 
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UCHWAŁA NR 345/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2017 

rok - podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- pogratulował bardzo dobrych wyników finansowych SP ZOZu. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Konopiska. 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 346/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia  

z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 347/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej  

w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków 

okresowych oraz celowych- podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 min przerwy. 

Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

 



 

6 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska – przedłużenie  ul. Stawowej". 

 

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

 

p.R.Skoczylas- gmina musi wykupić drogę od lasów państwowych? 

 

p.S.Zaleski- ok. 300 metrów musi przejąć. Można to zrobić na zasadzie wymiany za inny 

grunt lub wykupienia. 

 

p.S.Górniak- na posiedzeniu komisji rewizyjnej zadałem pytanie, kto składał wniosek. 

P.S.Zaleski nie umiał mi odpowiedzieć. Moim zdaniem nie ma zainteresowania ze strony 

mieszkańców. Mamy dużo innych spraw. W Aleksandrii było dużo problemów jak chcieli 

przejąć drogę na rzecz gminy. Samo opracowanie to jest koszt ok. 3 tys. zł. Pani Ola 

Szczepańska ma pilniejsze potrzeby.  

 

p.K.Zygier- procedury wszczęto na prywaty wniosek, osoby, która nie ma dojazdu do swoich 

działek. 

 

p.A.Jarosz- w 1989 roku działki zostały nabyte podczas scalenia i wykupione z urzędu gminy 

za 29.725 zł do tych działek nie ma dojazdu. Wnioski były składane 28 .10.2014 roku do 

wójta. 

 

p.E.Bałdyga- czy są jeszcze pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 348/XLVIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska – przedłużenie ul. Stawowej"-podjęta większością głosów. 

 

 

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. pobocza ul. Szkolnej – jest to droga powiatowa, 

przekażemy informację. Odbyły się zebrania wiejskie, wolą mieszkańców przywrócimy starą 
trasę. Naprawa stropu – problem jest w obróbkach. Prawdopodobnie trzeba będzie wymienić 
całą papę i docieplić cały strop. Zobaczymy jak będą wyglądały finanse. Może do 

przyszłorocznego budżetu uda się wpisać. Odp. dot. łatania dziur- sukcesywnie są robione. 

 

p.Z.Wołczyk- widziałem, dziury są częściowo zrobione. 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. plagi lisów. Coraz częściej słyszymy o plagach bobrów, 

dzików. Jest coraz więcej różnych plag. Odp. dot. siatki na orliku- zostanie wymieniona. 
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p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. przystanku Jamki „pod górą” i w stronę Pająka. Firma 

deklaruje, że zrobi wszystko. Spotkamy się z firmą i z panią sołtys. Trzeba podyskutować nad 

tym tematem i na spokojnie zastanowić się. Odp. dot. wymalowania klatki schodowej udzieli 

p.A.Ankowska. 

 

p.A.Ankowska- nie ma pieniędzy. Nasi ludzie tego nie zrobią, bo potrzebne jest rusztowanie. 

 

p. Wójt- nie chcę by temat został poruszony na trzeciej sesji, zobaczymy to. Chcę znać cenę 
za jaką zostanie to wykonanie. 

 

Ad. 15. Sprawy różne i zapytania.  

 

p. Wójt- jest plaga zgłoszeń dotyczących psów. Okazuje się, że to nie są psy bezdomne, tylko 

psy mieszkańców. Proszę Państwa sołtysów o rozwieszenie kurend i informowanie 

mieszkańców by zwrócili uwagę na swoje zwierzęta oraz lepiej zabezpieczali ogrodzenia. 

Uzyskaliśmy odmowną decyzję dot. chodnika w Konopiskach, mam nadzieję, że uda nam się 
zrobić ten chodnik. Jutro odbieram promesę na ul. Stawową. Chcę ogłaszać przetarg.  

 

p.H.Ernt-, dlaczego dzieci w Hutkach nie są przyjmowane do pediatry? 

 

p.A.Pogorzelska- wyjaśniła, że nie mamy w Hutkach takiego specjalisty. Mamy tylko 

poradnie ogólną. Zwiększyła się liczba wizyt, teraz ok 900 wizyt.  

 

p.H.Ernt-, co mam powiedzieć mieszkańcom? 

 

p.A.Pogorzelska- poradnię dziecięcą mamy tylko w Konopiskach. Nie możemy przyjmować 
dzieci tam gdzie nie powinno. Zobowiązują nas do tego przepisy, wymogi sanepidu. 

 

p.E.Bałdyga- dla rodziców to nie jest zrozumiałe, czemu z dziećmi muszą jeździć do 

Konopisk skoro pan doktor przyjmuje w Hutkach. 

 

p.Wójt- ten temat poruszymy na radzie społecznej. 

 

p.H.Ernt-, u p.Stoparka mieszkają bardzo agresywni Rumuni, którzy zaczepiają mieszkańców. 

 

p.Z.Wołczyk- zawsze w Konopiskach były dwie poczekalnie dla dzieci zdrowych i dla dzieci 

chorych. Teraz jest tylko jedna. Dzieci chore przebywają z dziećmi zdrowymi, które mają 
mieć szczepionki. 

 

p.A.Pogorzelkska- nie ma takich sytuacji. Mamy jedną poczekalnię, ale o innych godzinach 

są przyjmowane dzieci chore a o innych godzinach dzieci zdrowe.  Może kiedyś był nagły 

przypadek. Bardzo byśmy chcieli mieć dwie osobne poczekalnie, ale nie mamy miejsca. 

Cieszymy się, że mamy takich specjalistów. 

 

p.Z.Skwara- proszę o wyregulowanie oświetlenia, by załączało się 20 min później. 

 

p.H.Bula- proszę o wykoszenie poboczy przy drodze gminnej w Jamkach i Leśniakach 

 

p.O.Szczepańska- na ostatniej sesji prosiłam o przycięcie uschniętych gałęzi na placu zabaw, 

co w tej sprawie zostało zrobione? 
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p.Wójt- wyjaśnił, czekamy na uzyskanie zgody. Jak wycieli byśmy bez zgody to mogli byśmy 

zapłacić bardzo dużą karę. 
 

p.Z.Wołczyk- mieszkańcy ul. Szkolnej w Kopalni proszą o doświetlenie końcówki ulicy oraz 

o połączenie ul. Stawowej i ul. Małej. Od wielu lat składamy wnioski o połączenie tych 

dwóch ulic, tak by można było na rowerze przejechać. 
 

p.Wójt- wyjaśnił, że ta sprawa była już rozpatrywana. Okazuje się, że droga jest inaczej 

zajeżdżona niż powinna przebiegać. Wysłaliśmy pismo do Rząsaw. Musimy wykupić te 

tereny, koszt to ok. 300 tys. zł. 

 

p.J.Parkitny- podziękował za pomoc, p. Wójtowi, Radnemu i Radnym powiatowemu. 

Walaszczyki zostały odcięte, nie było jak dojechać. Proszę o udrożnienie drogi przez las by 

mieszkańcy mieli jak dojechać. 
 

p.Wójt- inaczej wyznaczona jest droga a inaczej jest zajeżdżona. Trzeba podrównać tą drogę.  
Próbowaliśmy tak zrobić, ale ten pan coś innego mówi a coś innego robi. Chce zaprosić 
kierownika by uzgodnić czy do ul. Busolowej będzie możliwość. 
 

Dyskusja dot. drogi przez las do Walaszczyk. 

 

p.J.Błaszczyk- chodnik między Wąsoszem a Wygodą czy to jest sprawa dróg wojewódzkich? 

Proszę o sprzątnięcie chodnika, są pozatykane studzienki oraz o wykoszenie pobocza. 

 

Dyskusja dot. połączenia drogi między ul. Małą a ul. Stawową. 

 

p.Atłasik- czy ktoś sprawdzał, na jakiej podstawie Rząsawy stały się wieczystym 

użytkownikiem tej drogi? Nie wszyscy dostali pieniądze za tą drogę. Oddam sprawę do sądu. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, prokuratura prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Musimy poczekać na 

rozstrzygnięcie.  

 

Dyskusja dot. drogi, która jest własnością Rząsaw. 

 

p.W.Bator- na wniosek prokuratury zapytano mnie czy wiem coś o wspólnocie gruntowej.  

Udzieliłem odpowiedzi, kto należał do komitetu. 14 hektarów ziemi zostało przekazane, a oni 

byli zobowiązani przekazać środki na komitet budowy ośrodka zdrowia.  

 

p.H.Ernt- czy droga powiatowa przez Hutki zostanie posprzątana? 

 

p.K.Zygier- robiłam rozeznanie w tej sprawie. Ceny są bardzo wysokie. Nigdzie nie sprzątają. 
 

p.E.Bałdyga- 15 czerwca obędzie się uroczysta sesja w sprawie wpisania do Księgi 

Zasłużonych dla Gminy Konopiska, proszę o składanie pisemnych wniosków. 

 

Ad. 16. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady XLVIII sesji Rady Gminy Konopiska. 
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Sesja trwała do godziny 9:50. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 


