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Protokół Nr 4/2019 

z obrad VII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z 26 marca 2019 r., od godz. 13:00 do godziny 15:15 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W VII 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. 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, dyrektor 

SP ZOZ Panią Annę Pogorzelską, 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 zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II". 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Rekreacja".  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

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

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

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 

28 grudnia 2010 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

przysługujących sołtysom. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 

 i oddziałów przedszkolnych w szkłach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Konopiska, od dnia 1 września 2019 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 



2 

 

prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: 

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Konopiskach w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury  

i Książki w Konopiskach". 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu przy 

ul. Sportowej 60 w Konopiskach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową 
istniejącego budynku szkoły”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w 

Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”. 

20. Sprawy różne. 

21. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął wniosek o wycofanie z porządku obrad 

następujących punktów: 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska, od dnia  

1 września 2019 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  

 

p.I.Lisek- wyjaśniła, że musimy wycofać z porządku obrad dwie uchwały, z uwagi na brak 

opinii kuratorium. 

 

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad: 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska, od dnia  

1 września 2019 roku i 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  

 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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Rada Gminy jednogłośnie wycofała z porządku obrad w/w. projekty uchwał. 

 

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 zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II". 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Rekreacja".  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

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

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

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 

28 grudnia 2010 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

przysługujących sołtysom. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: 

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Konopiskach w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury  

i Książki w Konopiskach". 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu przy 

ul. Sportowej 60 w Konopiskach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową 
istniejącego budynku szkoły”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w 

Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”. 

18. Sprawy różne. 

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

Uwag nie było. 

                                                                

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

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 

 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 nie było. 

 

p.Wójt- poinformował o trwających negocjacjach dot. odpadów komunalnych. Wystąpiliśmy 

z grupy zakupowej. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu nastąpi koniec długotrwałego 

procesu dot. wyłaniania odbiorcy odpadów. Wyjaśnił, że jest to okres 6 miesięcy w trakcie, 

którego zostanie przeprowadzony przetarg.  

 

p.M.Poleszczuk- zapytał, czemu nie ogłosiliśmy przetargu przed końcem poprzedniej 

umowy? 

 

p.Wójt-  przetarg został ogłoszony w zeszłym roku  w październiku. Wyjaśnił, że 

zawirowania, które teraz trwają są związane ze wzrostem kosztów odpadów. Przetarg był 

kilkakrotnie przeciągany, dwa przetargi były odwołane, w międzyczasie była sprawa  

w Krajowej Izbie Odwoławczej. Postępowanie wyjaśniające prowadziła prokuratura.  

W grupie można było wynegocjować lepszą cenę. Obecnie to, co się dzieje z opłatą 
marszałkowską oraz z przejmowaniem na ripoki powoduje, że lepiej jest przystąpić samemu 

do przetargu. Prowadzimy negocjacje, sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Przedstawił skalę 
wzrostu opłat. Kolejne podwyżki planowane są na czerwiec i styczeń. Samych opłat za ripoki 

będzie 600 zł od tony. W ostatnim okresie opłaty były 331zł za zmieszane odpady i 70 zł za 

odpady segregowane. Wyjaśnił, że to jest problem całego kraju. 

 

Ad. 4. 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.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

 

UCHWAŁA NR 45/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Konopiskach- podjęta jednogłośnie. 
 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II". 

 

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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych  

 

UCHWAŁA NR 46/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska-Wschód II"- podjęta większością głosów. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Rekreacja".  

 

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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

UCHWAŁA NR 47/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Rekreacja"- podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska. 

 

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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

 

UCHWAŁA NR 48/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci         

i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych. 

 

p.E.Bałdyga- przedstawił propozycję komisji dot.1) prowadzenia robót w pasie drogowym:  

d) przy zajęciu pozostałej części pasa drogowego w wysokości 2,00zł za 1m2 zajętej 

powierzchni dziennie. Poprosił o przegłosowanie propozycji stawki w wysokości 2,00zł za 

1m2 zajętej powierzchni dziennie. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  11 radnych 

                            „przeciw”                                    3 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych  

 

Rada Gminy większością głosów przyjęła stawkę w wysokości 2,00zł za 1m2 zajętej 

powierzchni dziennie przy zajęciu pozostałej części pasa drogowego. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

UCHWAŁA NR 49/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- podjęta 

jednogłośnie. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

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

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

 

p.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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

 

UCHWAŁA NR 50/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.  

zmieniająca Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 

2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków 

budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na 

terenie Gminy Konopiska- podjęta większością głosów. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr12/III/2010 Rady Gminy Konopiska  

z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

przysługujących sołtysom. 

 

p.B.Ankowska- Lis- przedstawiła autopoprawkę. 
 

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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

UCHWAŁA NR 51/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.  

zmieniająca uchwałę nr12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010  

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom 

- podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

p.B.Ankowska- Lis- przedstawiła autopoprawki. 

 

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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

UCHWAŁA NR 52/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 

kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Konopiskach w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury  

i Książki w Konopiskach". 

 

p.E.Bałdyga-  przedstawił propozycję komisji dot. zmiany nazwy na: 

 

1. „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Konopiskach" 

2. „ Gminne Centrum Wiedzy i Kultury w Konopiskach" 

3. „ Gminne Centrum Kultury Literatury w Konopiskach" 

 

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie propozycji nazwy„ Gminne Centrum Kultury 

 i Biblioteki w Konopiskach" 
 

 Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  6 radnych 

                              

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie propozycji nazwy„ Gminne Centrum Wiedzy i Kultury 

w Konopiskach" 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  3 radnych 

 

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie propozycji nazwy „ Gminne Centrum Kultury 

Literatury w Konopiskach" 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  3 radnych 
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Rada większością głosów przyjęła propozycję zmiany nazwy na „ Gminne Centrum 

Kultury i Biblioteki w Konopiskach". 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    2 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radny 

 

UCHWAŁA NR 53/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach  

w jedną instytucję kultury o nazwie „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteki  

w Konopiskach"- podjęta większością głosów. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócił Radny Pan Marek Parandyk. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu 

przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach. 

 

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 54/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu przy ul. Sportowej 60  

w Konopiskach - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.14. 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. 
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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 55/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.  

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-

2028- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 15. 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. 

 

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 56/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

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

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową 

istniejącego budynku szkoły”. 

 

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  
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UCHWAŁA NR 57/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa 

sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku 

szkoły”- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej  

w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”. 

 

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 58/VII/2019  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26  marca 2019 r.   

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. 

„Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach 

związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 18. Sprawy różne. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o poinformowanie mieszkańców, na jakim etapie jest sprawa 

oczyszczalni ścieków oraz przedstawienie jak w tym roku będą wyglądały Dni Gminy 

Konopiska. 

 

p.J.Majdzik- poprosiła o udzielenie informacji, czy gmina uczestniczyła przy budowie 

poprzedniego chodnika przy drodze 904 w Rększowicach? Obecnie trwa przebudowa drogi, 

która jest bardzo potrzebna. Mieszkańcy są niezadowoleni z niegospodarności Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, który rozebrał piękny chodnik i na nowo zostanie zbudowany. Uważamy, że 

jest to niepotrzebny koszt. O tym, że droga miała być remontowana ZDW wiedział dużo 

wcześniej. Projektując poprzedni chodnik powinno to być tak zrobione, by go nie niszczyć. 
Czy materiał spod kostki może być przeznaczony na wyrównanie ul. Zacisznej? 

Zapytała, czy poczyniono jakieś kroki dot. projektu przebudowy budynku na dom seniora? 

 

p.B.Jabłońska- poinformowała o dużej ilości śmieci na zakręcie drogi w Walaszczykach, 

poprosiła o interwencje. 

 

p.A.Jarosz- podziękował za zamontowanie lustra na ul. Spółdzielczej. 

 

p.B.Jabłońska- przyłączyła się do podziękowań p.A.Jarosza. 
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p.R.Kołodziejczyk- poprosił o przedstawienie, na jakim etapie jest projekt OZE? 

 

p.M.Cichoń- poinformował o śmieciach przy pasie drogi na ul. Przemysłowej. Zapytał, kto 

może to posprzątać? 

 

p.R.Skoczylas- na dzisiejszej sesji była podejmowana uchwala w sprawie kredytu na halę  
w Aleksandrii. Jaki jest termin ukończenia budowy hali? Umowa na odbiór śmieci kończy się, 
zbierając odpady zabierają 4 worki ze śmieciami a zostawiają tylko jeden. 

 

p.J.Parkitny- poprosił o naprawę uszkodzonego stołu i ławeczek, które znajdują się na 

początku sołectwa Walaszczyki. 

 

p.J.Benesz- podziękował za przeniesienie przystanku autobusowego z Pająka. 

 

p.A.Suchecka- w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach ogłoszony jest konkurs 

„Inicjatywy Sołeckie 2019” kwoty dofinansowania do 60.000 zł może otrzymać sołectwo, 

 na wskazany projekt. Część kosztów ponosi gmina. Wyjaśniła, że jest zapis, że z funduszu 

sołeckiego, ale fundusz sołecki został już przeznaczony na inne cele. Czy gmina była by 

zainteresowana? Chcemy wyrównać i ogrodzić nasze boisko w Hutkach, by dziki nie 

dewastowały tego miejsca. W tej kwocie zmieścilibyśmy się. Termin jest do 10 kwietnia czy 

gmina weźmie udział w partycypacji kosztów? 

 

p.Wójt- udzielił odpowiedzi dot. oczyszczalni ścieków postępowanie jest prowadzone przez 

prokuraturę. Czekaliśmy na wynik SKO.  Odpowiedzieli, że minął termin na odwołania. 

Wojewoda działania prowadzi. Wznowiono dwie decyzje. Pierwsza dot. warunków 

zabudowy, która jest skończona, ale czekamy na zwrotki. Wznowiono postępowanie               

w sprawie decyzji środowiskowej, procedury trwają. Na dzień dzisiejszy posiadam takie 

informacje. Przesłuchania są prowadzone, pracownik już był przesłuchiwany. Odp. dot. Dni 

Konopisk- wyjaśnił, że odbędą się, ale będzie zmieniona formuła. 

 

p.I.Lisek- wyjaśniła, że Dni Konopisk zawsze odbywały się na koniec maja. Obecnie zostały 

przesunięte i odbędą się 1-2 czerwca, w tym roku będą rekreacyjno – sportowe, została 

zmieniona formuła. Przedstawiła jak mają wyglądać. Poinformowała, że udało się pozyskać 
dofinansowanie w kwocie 30.000 zł, dlatego wszystkie atrakcje dla dzieci będą za darmo. 

Wpłynął do urzędu wniosek o nadanie imienia stadionowi lekkoatletycznemu im. Ireny 

Szewińskiej. Z tej okazji udało się pozyskać wystawę zdjęć i pamiątek p.I.Szewińskiej. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nigdy nie likwiduje czegoś, co jest tradycją. Gwiazda Dni Konopisk 

będzie kosztowała około 35.000 zł plus dodatkowe rzeczy związane dają razem kwotę około 

90.000 zł. Święto Gminy Konopiska będzie powiązane ze 100 lecie PKOLu. Odp. dot. 

chodnika przy drodze 904 – projekt dawno był zrobiony ok. 2009 roku, budowany był 

etapami. Wyjaśnił, że ten odcinek był ujęty, ale nie został wykonany. Natomiast ten odcinek, 

który nie był planowany został wykonany. W budowie chodników partycypujemy w 

wysokości 20-30%. Wcześniej dawano 40 %. Ciężko jest nie dokończyć czegoś, co było już 
rozpoczęte. Wpisano w WPF projekt tego odcinka i szybko został on zrobiony. Wyjaśnił, że 

kilka lat walczyliśmy o wykonanie małego odcinka w Konopiskach i w Korzonku. Ten sam 

projektant wykonywał i ten odcinek szybko udało się zrobić. Zmieniły się zasady, nie było 

spójności w wysokości. Kilka lat temu wybudowano, teraz rozbierają wyjaśnił, że w tym 
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miejscu był najgorszy odcinek drogi. Wyjaśnił, że chcemy robić chodniki, ale napotykamy na 

trudności, coś innego mówią coś innego robią. 
 

p.E.Bałdyga- do tego chodnika nie dokładamy ani 1 zł? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nic nie dokładamy. Udzielił odp. dot. domu seniora- realizujemy to, co 

było deklarowane, chcą przedłużenia terminu, bo było zaplanowane na kwiecień. Odp. dot. 

śmietnika w Walaszczykach. Chodzi o to, że tam brakuje ok. 50 metrów nakładki? 

 

p.B.Jabłońska- wyjaśniła, że zostawiony jest bałagan, śmieci. 

 

p.J.Parkitny- zapytał, czy te 70 metrów zostanie zrobione? 

 

p.Wójt- rozmawialiśmy, będzie to dokończone, jak tylko będą w pobliżu. Śmieci trzeba 

będzie posprzątać. Udzielił odp. dot., na jakim etapie jest projekt OZE- wyjaśnił, że termin 

został po raz kolejny przesunięty. Odp. dot. rowu przy ul. Przemysłowej- wyjaśnił, że 

wcześniej było dużo pracowników interwencyjnych teraz mamy tylko p.A.Ceglarka                  

i p.S.Białasa. 

 

p.B.Ankowska –Lis- wyjaśniła, pracownicy społecznie - użyteczni pracują po 10 godzin 

dziennie. Obecnie mamy 2 pracowników na 2 miesiące, a w zeszłym roku mieliśmy 8 

pracowników na 8 miesięcy. Roboty publiczne dostaliśmy tylko 2 pracowników w tym jedną 
sprzątaczkę na halę. Wczoraj dostałam informację, że mogą być jeszcze 3 osoby,  

w sumie będziemy mieli 5 osób.  

 

p.Wójt- wyjaśnił, że jest problemem ze sprzątaniem śmieci, bo gmina nie posiada takich osób. 

Udzielił odp. dot. zakończenia budowy hali w Aleksandrii- termin planowany to październik 

2020 roku. Wyjaśnił, że wykonawca żąda wyższych kwot, ale został ogłoszony przetarg i 

trzeba się trzymać. Nie udało nam się uzyskać dofinansowania, ale jeszcze raz składamy 

dokumenty. Udzielił odp. dot. śmieci i worków- wyjaśnił, że samych opłat za tonę jest 600 zł. 

Temat jest bardzo trudny. Do 30 marca śmieci odbierał p.Strach.. Szykowaliśmy się do tego, 

zakupiliśmy pojemniki, dzięki czemu mamy większe pole manewru. Prowadziliśmy 

negocjacje z wieloma firmami, w piątek po zakończeniu będziemy wiedzieli więcej. 

Wyjaśnił, że usługa jest źle wykonywana, wystawiane są cztery worki a zabierają jeden. 

 

p.R.Skoczylas- nie wiadomo jak segregować. 
 

p.Wójt- na stronie urzędu i w Pasmach jest informacja jak segregować śmieci. 

 

p.R.Skoczylas- więcej śmieci jest teraz w lasach niż przed wprowadzeniem ustawy. 

 

p.Wójt- udzielił odp. dot. ławeczek i stołu w Walaszczykach- wyjaśnił, że zostanie to 

naprawione. 

 

p.I.Lisek- udzieliła odp. dot. konkursu inicjatywy sołeckie- wczoraj odbyło się spotkanie       

w starostwie, w którym uczestniczył pracownik GCKIR p.M.Kowalski. Wyjaśniła, że jutro 

jest umówione spotkanie i będziemy omawiać wszystkie sołectwa i ich potrzeby.  

Są zgłoszone propozycje przez p.M.Parandyka, mamy pomysły na inne inicjatywy. Będziemy 

mogli zrealizować tylko te inicjatywy, które wpisują się w regulamin dofinansowania. 

Zaprosiła zainteresowane osoby na spotkanie. Poinformowała o notatce dot. dzików, która 
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zostanie umieszczona na stronie urzędu. Wielu mieszkańców, radnych zwracało się z prośbą  
o zwiększenie odstrzału. Wysyłaliśmy pisma do kół łowieckich, Polskiego Związku 

Łowieckiego od tych instytucji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wysłaliśmy pismo do 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego                     

w Częstochowie- odczytała odpowiedź. Na stronie urzędu jest informacja, że dla 

mieszkańców naszej gminy bilety do teatru są po 20 zł. Kupując bilety trzeba powiedzieć 
hasło: „ Teatr dla Gminy Konopiska”. 

 

p.R.Kołodziejczyk- poprosił o udzielenie informacji dot. organizowanego wyjazdu do opery. 

 

p.I.Lisek- tak, organizowany będzie wyjazd do opery dla mieszkańców gminy z okazji Roku 

Moniuszkowskiego. Poinformowała o koncercie w kościele w Konopiskach, na którym 

zostaną wręczone nagrody za udział w konkursie. 

 

p.J.Kromołowska- zwróciła uwagę na nieaktualne statuty sołectw z 2008 roku, na których 

powinni się opierać. Poprosiła o zaktualizowanie statutów oraz o pomoc w zwalczaniu 

wypalania traw. Dużym problemem jest palenie w piecach śmieci. Regulamin mówi, że nie 

wolno spalać, a zadymione są całe okolice. Poprosiła o nagłośnienie by mieszkańcy nie 

wypalali traw i by nie spalali śmieci. W 2018 roku było 4040 tys. zgonów związanych ze 

smogiem.  

 

p.Wójt- na temat palenia jest informacja na stronie urzędu. Wyjaśnił, że dziś też były 

prowadzone rozmowy czy robić drogi czy nie. Zrobimy drogę i jeżdżą 120 km/h. Jeśli 
chcemy założyć spowalniacze musimy spełnić określone wymogi. Mieszkańcy zgłaszają, że 

kupują eko-groszek, który jest coraz gorszej, jakości. Kiedyś nie było tyle popiołu, dymu        

a teraz coraz większy jest. Sami sobie nie poradzimy, jeśli do sprzedaży dopuszcza się tego 

rodzaju rzeczy. 

 

p.B.Ankowska- Lis- wyjaśniła, że na zebraniach wiejskich informowała, że statuty sołectw 

będą zmieniane we wrześniu, ze względu na przeprowadzenie konsultacji. 

 

p.I.Lisek- przedstawiła prośbę do wszystkich przewodniczących KGW by przekształciły 

KGW w stowarzyszenia. Wyjaśniła, że przekształcenie się KGW w stowarzyszenia ułatwi 

pozyskiwanie funduszy, dofinansowań. Na spotkaniach z ARMIRem poinformowano, że 

zabrakło 3.000 zł na start. Po spotkaniu z p.Wiśniewską obiecano, że może uda się 
odblokować te środki. Pan M.Kowalski zorganizuje spotkanie z przewodniczącymi KGW by 

pomóc im przekształcić się na stowarzyszenie.  

 

 

Ad. 19. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 15:15. 

 

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.                                            
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                                      Edward Bałdyga 

 

 

 


