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Protokół Nr 5/2019 

z obrad VIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 16 kwietnia 2019 r., od godz. 13:30 do godziny 15:20 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W VIII Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Radny Pan Piotr Wojciechowski.  

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 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019-2021. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 

19 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

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

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

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

prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli  

i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci           

6-letnie i dzieci młodsze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy             

w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska. 
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12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 

lutego 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” oraz o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Konopiska nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku. 

 

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 

lutego 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”  

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wycofała z porządku w/w. projekt uchwały. 

 

p.J.Janik- omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga - prosił o przegłosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad  

w punkcie  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska  

nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek. 

 

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 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
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lata 2019-2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska  

nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku. 

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

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

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

prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy  

w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Konopiska.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 

 

 

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

Uwag nie było. 

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 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.R.Kołodziejczyk- zapytał czy dwie działki są budowlane? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że sprzedała się jedna działka budowlana i jedna działka przemysłowa, dwa 

przetargi nie doszły do skutku. Poinformował, że wystąpiliśmy z grupy zakupowej. W drodze 

zapytania ofertowego zgłosiło się 5 firm, wygrała firma PBI. Pan Strach oprotestował  

i wystąpił do Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie jutro jedziemy. Na jeden miesiąc został 

podpisana umowa na odbiór śmieci, obecnie wszystkie śmieci są zabierane.  

 

p.P.Szczerbak- zapytał, co będzie za pół roku ze śmieciami? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że ogłosimy przetarg nieograniczony. 
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p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania?  

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Konopiska. 

 

p.M.Badora- omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- 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 59/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

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

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2019-2021. 

 

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 60/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska  

nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona, 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 61/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 

2019 roku- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

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 62/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych       

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska - podjęta 

jednogłośnie. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych. 

 

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 
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                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 63/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących       

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

 

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 64/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy  

w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 65/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  
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w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 31 

marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska- podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska.  

 

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

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 66/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na komisjach  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

Ad.12. Sprawy różne. 

 

p.R.Kołodziejczyk- poruszył temat nowego chodnika i nakładki na jednym pasie jezdni koło 

szkoły. Zwrócił się z prośbą o wymalowanie pasów na wykonanej nakładce. 

 

p.A.Chmielewska- poprosiła o udzielenie informacji na temat budowy oczyszczalni                

w Hutkach oraz jak Pan Wójt odbiera trwający strajk nauczycieli? Zapytała czy zostaną 
wypłacone nauczycielom wynagrodzenia za strajk? 

 

p.A.Świtek- zwróciła się z prośbą o zamontowanie lustra na końcu ul. Orlika, ze względu na 

brak widoczności. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała pisemną interpelację dot. boiska „ Konopiska- Górka” oraz 

rozwiązanie problemu dot. ul. Spacerowej i ul. Różanej.  

 

p.A.Suchecka- zapytała Pana Michała Cichonia, co w sprawie oczyszczalni zostało zrobione 

na komisji? 

 

p.M.Cichoń- wyjaśnił, że pod obrady komisji nie wpłynęły dokumenty dot. oczyszczalni. 

Dyskusja dot. przekazania sprawy pod obrady Komisji Finansów. 
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p.J.Tekiela- wyjaśniła, że branżowa komisja powinna rozpatrzyć punkt dot. oczyszczalni 

ścieków na posiedzeniach branżowej komisji. Poprosiła o zapoznanie się z dokumentacją          
i poruszenie spraw dot. oczyszczalni na komisjach. 

 

p.A.Suchecka- zapytała, w jaki sposób można skontaktować się z radnymi, bo na stronie nie 

ma podanych numerów telefonów i dyżurów. Wyjaśniła, że zapraszała wszystkich radnych na 

zebranie wiejskie, ale tylko troje radnych odpisało a część maili zostało zwróconych. Nie ma 

możliwości kontaktu ze wszystkimi radnymi. Wyjaśniła, że zebranie było bardzo ważne,        

z uwagi na otrzymaną opinię o raporcie inwestora, która jest podstawą do wstrzymania 

inwestycji. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że na BIP Konopiska jest informacja o dyżurach, które ma w każdy 

piątek w godzinach 13-15 w biurze rady. Ta kwestia była omawiana na zebraniu wiejskim. 

 

p.B.Ankowska- Lis- wyjaśniła, że do tej pory były podane tylko maile radnych, z uwagi na to, 

że radni nie posiadają telefonów służbowych. Dziś zgody zostały zebrane i numery telefonów 

do radnych zostaną udostępnione. 

 

p.J.Benesz- poprosił o wyrozumiałość, nie mógł przyjść na spotkanie bo przebywał  

w szpitalu. 

 

p.Wójt- udzielił odpowiedzi dot. chodnika i wymalowanie pasów na wykonanej nakładce - 

wyjaśnił, że jest to planowane i zostanie zrobione.  Odp. dot. oczyszczalni w Hutkach- 

odczytał przepisy dot. stwierdzenia nieważności wydanej decyzji. Wyjaśnił, że wszystko jest 

robione zgodnie z prawem, spokojnie i ostrożnie. Postępowanie dot. warunków zabudowy – 

w dniu wczorajszym zostało wysłane uchylenie. Odnośnie ochrony środowiska mają zostać 
dostarczone przez stowarzyszenie wyjaśnienia. Odp. dot. strajku- odczytał przepisy, wyjaśnił, 

że wydatek ten musi być konsultowany z Radą, dlatego po świętach odbędzie się wspólna 

komisja. Odczytał opinię RIO dot. wypłacania wynagrodzenia nauczycieli. Odp. dot. boiska  

„Konopiska- Górka” oraz ul. Spacerowej i ul. Różanej- odpowiem pisemnie, jak interpelacja 

wpłynie. 

 

p.B.Jabłońska- Przewodnicząca Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego oddziału 

w Konopiskach, nauczyciele z naszej gminy przystąpili do strajku ogólnopolskiego w trosce   

o dalsze losy edukacji. Kolejna reforma w oświacie spowodowała podwójne roczniki do 

liceum. Nauczyciele są zaniepokojeni faktem, co się dzieje w oświacie i chcą mieć na to 

wpływ. Niepokojący jest fakt, że od dwóch lat nie ma studentów w tym kierunku. Wyjaśniła, 

że strajk przebiega bez zakłóceń. Egzaminy są przeprowadzane w szkołach. Odczytała pismo 

od uczestników strajku za wsparcie i zrozumienie uczniów i rodziców. 

 

p.I.Lisek- egzaminy odbywają się, podziękowała dyrektorom, że stanęli na wysokości 

zadania. Wyjaśniła, że wspomagali nas nauczyciele i pracownicy kuratorium by dzieci mogły 

mieć zajęcia opiekuńczo wychowawcze i by egzaminy się odbyły. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że wraz z radcą prawnym robione jest wszystko by zatrzymać 
inwestycję. 
 

p.A.Chmielewska- poprosiła o zwołanie wspólnej komisji dot. oczyszczalni ścieków. 
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p.E.Bałdyga- poinformował, że po świętach pochylą się nad tym tematem. 

 

p.R.Szwyngel- wyjaśniła, że 18 grudnia zwróciła się do radnych o pomoc i zrozumienie 

ciężkiej sytuacji. Mieszkańcy chcą wiedzieć, co w sprawie oczyszczalni robi urząd i jakie ma 

plany. Ponowiła apel o pomoc. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że urząd musi postępować zgodnie z przepisami, nie może popełnić błędu. 

Społeczność lokalna może więcej i jak się pomyli to nie ponosi konsekwencji prawnych. Po 

świętach zostanie zwołana wspólna komisja dot. oczyszczalni, na której zostaną 
przedstawione wszystkie pisma i odpowiedzi. Wyjaśnił, że wszystkie decyzje są prawomocne.  

 

p.M.Cichoń- zapytał, czego państwo oczekują od radnych? Jak mamy się tym zająć jak nie 

jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie? Jakie mamy możliwości prawne? 

 

p.A.Suchecka- wyjaśniła, że chce by Rada Gminy podjęła uchwałę by zobowiązać wójta do 

podjęcia działań. 
 

Dyskusja dot. możliwości podjęcia działań przez radę i wójta w sprawie oczyszczalni.  

 

p.A.Suchecka- zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, skierowanie pisma  

do wójta zobowiązującego go do działań na rzecz mieszkańców i wstrzymania budowy 

oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że Rada Gminy i Wójt Gminy Konopiska działają na podstawie 

przepisów prawa i w granicy prawa. Wskazywaliśmy drogę jaką iść, ale Państwo nie 

skorzystaliście. Wyjaśniła, jakie decyzje i pozwolenia zostały wydane oraz jakie kroki zostały 

podjęte, jakie są procedury. Wskazywaliśmy, co mieszkańcy mogą zrobić, ale nie zostało to 

zrobione. 

 

Dyskusja dot. stron w postępowaniu, dopuszczenia dowodów, uchylenia decyzji, wstrzymania 

budowy oczyszczalni. 

 

p.J.Tekiela- zwróciła się do Radnego Pana Michała Cichonia. Wyjaśniła, że poprosiła radnych 

by zajęli się sprawą oczyszczalni, by sprawa była omawiana na komisjach. Zwróciła się  
z prośbą do Przewodniczącego Komisji Finansów by zebrano wszystkie dokumenty                

i przedstawiono obiektywną opinię komisji. 

 

p.M.Cichoń- zaprosił na posiedzenie komisji. Poprosił o złożenie wniosku do urzędu  

o przygotowanie materiałów na komisję. Zapytał, co radni mogą dla Państwa zrobić? 

 

p.A.Suchecka- wyjaśniła, że radni i urząd nic nie zrobili w sprawie oczyszczalni. Wyjaśniła, 

że Rada Gminy może podjąć uchwałę zobowiązującą Wójta do działań wstrzymujących 

budowę oczyszczalni. 

 

p.J.Benesz- wyjaśnił, że Wójt działa. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, spotkamy się na komisjach, na które zostaną zaproszeni 

przedstawiciele. Złożył życzenia świąteczne. Poprosił radnych o składanie oświadczeń 
majątkowych do końca kwietnia. 
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p.Wójt- złożył życzenia świąteczne. 

 

Ad. 13. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godziny 

15:20. 

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  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                                      Edward Bałdyga 

 


