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Protokół Nr 3/2019 

z obrad VI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 19 lutego 2019 r., od godz. 13:00 do godziny 15:00 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W VI Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Radny Pan Andrzej Janik. 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. Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 

Konopiska – pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – 

panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, radcę prawnego – 

Panią Wiesławę Rodak, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Górka". 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Konopiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy Konopiska  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych 

Gminy Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru inkasa podatków i opłat lokalnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie  12. Podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 
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p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad punktu 12. Podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku w/w. projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Górka". 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Konopiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych 

Gminy Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru inkasa podatków i opłat lokalnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

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

Uwag nie było. 

                                                                

p.E.Bałdyga - poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 
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Ad. 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

 

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

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

Uwag i pytań nie było 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Górka". 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 36/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.      

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Górka"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 37/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 38/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla 

radnych Gminy Konopiska. 

 

p.B.Ankowska –Lis- przedstawiła autopoprawkę. 
 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 39/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska 

- podjęta większością głosów. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru inkasa podatków i opłat lokalnych. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
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p.J.Benesz- poinformował, że sołtys wsi Jamki - Kowale nie będzie pełnił tej funkcji, będzie 

to inna osoba z rady sołeckiej. 

 

p.M.Gepchard- poinformował, że nie chce być inkasentem.  

 

p.J.Benesz- inkasentem będzie p.Henryka Żurek Przewodnicząca KGW, która wyraziła ustną 
zgodę. 
  

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

Obrady Opuścił Radny Pan Marcin Poleszczuk. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie autopoprawki by inkasentem była p.Henryka Żurek. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę inkasenta w sołectwie Jamki. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 40/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej. 

 

p.M.Gepchard- poinformował, że nie chce być inkasentem. Inkasentem będzie p.Henryka 

Żurek Przewodnicząca KGW, która wyraziła ustna zgodę. 
 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie autopoprawki by inkasentem była p.Henryka Żurek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę inkasenta w sołectwie Jamki. 

 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 41/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 42/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019 

-2028 - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

 

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

Pytań nie było. 
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p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 43/VI/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 44/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.       

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.13. Sprawy różne. 

 

p.A.Chmielewska- odczytała interpelację w sprawie utworzenia programu wsparcia edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Konopiska. 

 

p.M.Parandyk- przedstawił problem dot. skrzyżowania ul. Klonowej i ul. Kwiatowej gdzie 

podczas wykonywania chodnika wykonawca zasypał odpływ, stoi tam woda i cały czas jest 

zatapiana działka.  Poprosił o sprawdzenie, do kiedy jest gwarancja tego chodnika z uwagi na 

to, że chodnik się zapadł i stoi na nim woda. Podobna sytuacja jest na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką, gdzie woda nie ma odpływu. 

 

p.P.Wojciechowski- na wniosek mieszkańców Aleksandrii Pierwszej zwrócił się z prośbą  
o naprawę nieutwardzonej drogi gminnej, przedłużenia ul. Wrzosowej w Aleksandrii 

Pierwszej, która dochodzi do ul. Leśnej. Wyjaśnił, że droga ta ułatwi dojazd do szpitala  

w Blachowni. 
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p.A.Chmielewska- poprosiła o załatanie dziur na drodze gminnej od ul. Źródlanej do 

 ul. Lipowej. 

 

p.Z.Skwara- poparł wniosek p.P.Wojechowskiego, wyjaśnił, że kilka razy zgłaszał prośbę  
w tej sprawie. 

 

p.R.Skoczylas- poruszył sprawę zbierania podatku. Poprosił o udostępnienie sołtysom 

wykazu z nazwiskami, adresem i kwotą do zapłaty, co ułatwi sołtysom zbieranie podatków. 

Poinformował, że jeśli tego nie dostanie to składa rezygnację. 
 

p.J.Parkitny- poinformował, że we Wręczycy inkasenci posiadają gotowe kwitariusze             

z wypełnionymi danymi. Poprosił o zapoznanie się czy w naszej gminie można tak zrobić. 
 

p.E.Bałdyga- poprosił o rozwiązanie problemu z uwagi na ciężką pracę sołtysów. 

 

p.A.Świtek- poprosiła o poprawienie, jakości nagłośnienia nagrań z sesji, dużo ludzi zwraca 

uwagę na złą, jakość nagłośnienia. 

 

p.A.Jarosz- podziękował za ścięcie drzewa przy drodze wojewódzkiej, które zagrażało 

bezpieczeństwu.   

 

p.M.Haczyk- poprosił o utwardzenie i wyrównanie ul. Zacisznej w Rększowicach. 

 

p.E.Bałdyga- zwrócił się z prośbą do nowo wybranych sołtysów by zawsze zapraszali 

radnych na zebrania rady sołeckiej. Poprosił o zapoznanie się ze statutem. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

p.Z.Skwara- poprosił o naniesienie poprawek bo dużo osób ma zły adres zameldowania. 

 

p.B.Jabłońska- poprosiła o rozwiązanie problemu na skrzyżowaniu ul. Spacerowa i ul. 

Różanej jest duża różnica wysokości. Poruszyła temat boiska na „Górce” w Konopiskach. 

Jaki jest okres trwałości od dnia odbioru? Czy minęło już 5 lat? Mieszkańcy wnioskują by w 

tym miejscu zrobić siłownie zewnętrzną. 
 

p.P.Szczerbak- zapytał, gdzie jest siatka i chwytak z boiska na „Górce” w Konopiskach? 

 

p.R.Skoczylas- poinformował o dużej ilości dziur. Zapytał czy będą prowadzone prace 

naprawcze? 

 

p.K.Zygier- poprosiła o zgłaszanie gdzie są dziury. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o wyrównanie ul. Słonecznej, którą nie da się przejechać. 
 

p.Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. chodnika na ul. Klonowej, będzie robiony przegląd, 

sprawdzimy to czy był przepust. 
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p.M.Parandyk- wyjaśnił, że był przelot, a wstawiono dryny, z drugiej strony i jest to 

zastawione. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że musimy sprawdzić czy był tam przepust.  Zrobimy ten przegląd. Udzielił 

odpowiedzi: Aleksandria Pierwsza ul. Wrzosowa przez las, od dawna były tam duże dziury, 

które nie pozwalały przejechać samochodem. Sprawdzimy to. Odp. dot. drogi ul. Źródlana      

i ul. Bukowa co roku zbieramy informacje gdzie są dziury, które zostają uzupełnione.           

Na pytanie dotyczące podatków odpowie p.J.Janik. Odp. dot. ul. Zacisznej – wyjaśnił, że 

chcieliśmy projekt wykonać, były prośby do mieszkańców by przesunęli się. Ludzie nie 

zgodzili się, jest pismo, że chcą by tą drogę zwęzić by nie jeździli tam. Trzy lata p.Pietryka 

utwardzał gruzem budowlanym, były awantury mieszkańców, że wcześniej było lepiej. 

Zobaczymy, nic nie deklaruje. Odp. dot. zmiany adresów zameldowania. p.Z.Skwara- 

wyjaśnił na przykładzie mieszkaniec, który mieszka w Aleksandrii a decyzje są wysyłane do 

Częstochowy na poprzedni adres.  

 

p.Wójt- nie ma łączności między wydziałem meldunku w USC a podatkami.  

 

p.W.Rodak-, jeśli ktoś mieszka w danym miejscu z zamiarem stałego pobytu to powinien się 
zameldować. Wyjaśniła, że musimy skierować pismo na adres zameldowania. 

 

p.Wójt- prosił o podanie konkretnych nazwisk po sesji. 

 

p.Z.Swara- wyjaśnił, że ktoś jest zameldowany na terenie gminy a decyzja idzie do 

Częstochowy. 

 

p.R.Skoczylas- nie było zmiany adresu w dziale podatkowym. 

 

p.Wójt- w ewidencji gruntów w starostwie nie zostało sprostowane gdzie jest zameldowany. 

 

p.W.Rodak- podatek jest naliczany z danych z ewidencji. Jest też adres, jeśli adres jest nie 

aktualny to na taki zostaje wysłana decyzja. Wyjaśniła, że gmina musi wysłać na aktualny 

adres zameldowania, jeśli jest nieaktualny to trzeba poprawić. 
 

p.R.Skoczylas- mieszkańcy nie są tego świadomi, myślą, że jeśli są zameldowani to z 

automatu powinno być to zmienione. 

 

p.Wójt- panu sołtysowi chodzi o to, że jeśli ktoś przychodzi i się melduje to powinno być to 

dalej przekazane. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że jest odwrotnie, my korzystamy z ewidencji ze starostwa. 

 

p.Wójt- musimy coś z tym zrobić, poinformować, że jeśli ktoś się melduje by w ewidencji 

gruntów zmienił adres. 

 

p.Z.Skwara- poprosił o zamieszczenie takiej informacji na stronie urzędu i w Pasmach. 

 

p.Wójt- zrobimy to, sprawdzimy i zamieścimy taką informację na stronie i w Pasmach. 

Udzielił odpowiedzi: dot. boiska Konopiska „Górka” – wyjaśnił, że działy się różne rzeczy, 

m.in. ludzie na kładach jeździli. Pani radnej chodzi o aplikowanie o takie, środki na siłownię. 
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p.B.Jabłońska- czy jest możliwość ogrodzenia terenu boiska? 

 

p.Wójt- wszystko można zrobić, jest tylko kwestia pieniędzy. 

 

p.B.Jabłońska- porosiła o udzielenie odp. dot. ul. Rożanej. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że na końcu jest kałuża, która miała zostać wyprofilowana przy wykonaniu  

ul. Spacerowej, której na razie nie robimy. 

 

p.K.Zygier- wyjaśniła, że wyposażenie boiska na „Górce” jest zabezpieczone przez urząd. 

 

p.J.Janik- udzieliła odpowiedzi dot. wykazów podatkowych – odczytała interpretację RIO      

w Opolu. Wyjaśniła, że nie możemy takich informacji udzielać sołtysom. 

 

p.R.Skoczylas- wyjaśnił, że nagminnie mieszkańcy przychodzą zapłacić bez nakazu. Poprosił 

o poinformowanie mieszkańców, że jak zgubią nakaz to nie wypiszemy. Zwrócił się z prośba 

w imieniu wszystkich sołtysów o pomoc sołtysom przy zbieraniu podatków. Wyjaśnił, że jest 

17 rok sołtysem, a bez tego nie jest w stanie zbierać i rezygnuje z funkcji inkasenta. 

 

p.E.Bałdyga- można zobaczyć jak inne gminy rozwiązały ten problem. 

 

p.K.Solińska- poprosiła o rozwiązanie problemu, bo często mieszkańcy nie mają decyzji. 

 

p.R.Skoczylas- bardzo często ludzie przychodzą wpłacić bez decyzji i nie znają kwot. 

Upomnień będzie coraz więcej. 

 

p.E.Bałdyga- będziemy to wyjaśniać. Napiszemy pismo do SKO i zamieścimy informacje na 

stronie gminy. Rozumiem sołtysów, że jak ktoś płaci w ratach to może być problematyczne. 

 

 

Ad. 14. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 15:00. 

 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                                    

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.                                            

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 


