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Protokół Nr 6/2019 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 18 czerwca 2019 r., od godz. 9:00 do godziny 12:05 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W IX Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Radna Pani Anna Świtek. 

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, Dyrektor SP ZOZ GOZ              

w Konopiskach - 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. Przyjęcie protokołów z: IV, V, VI, VII, VIII sesji Rady Gminy Konopiska. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

SP ZOZ GOZ Konopiska za 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
tryb ich pobierania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Piła”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Jamki – Kowale II”. 

10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska przedstawionego przez Wójta, 

debata. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym. 

13. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska. 

14. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2018 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników. 

18. 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”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska. 

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

gminy.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

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

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pod 

nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy 

Konopiska w ramach programu ograniczenia emisji dla gminy Konopiska – etap I”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Konopiska. 

25. Sprawy różne. 

26. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad            

w punkcie: 

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

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

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

26.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " 

Aleksandria Druga – ul. Księżycowa III”. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta 

Gminy Konopiska. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany 

systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo 

stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
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243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu 

udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych położonych 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. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  26.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki 

komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego " Aleksandria Druga – ul. Księżycowa III”. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

przyznawania nagród sportowych Wójta 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. 
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Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 

dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych                     

i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła            

w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych 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. Przyjęcie protokołów z: IV, V, VI, VII, VIII sesji Rady Gminy Konopiska. 

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

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

Konopiska za 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Piła”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Konopiska. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki 

– Kowale II”. 

10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska przedstawionego przez Wójta, debata. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym. 

13. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 
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- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska. 

14. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2018 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 

ławników. 

18. 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”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska. 

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

gminy.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

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

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pod 

nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy 

Konopiska w ramach programu ograniczenia emisji dla gminy Konopiska – etap I”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Konopiska. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

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

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

26.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " 

Aleksandria Druga - ul. Księżycowa III”. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta 

Gminy Konopiska. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany 

systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo 

stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska. 

31. Sprawy różne. 

32. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- zapytał, czy są uwagi do nowego 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 
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z: IV, V, VI, VII, VIII sesji Rady Gminy Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokoły były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy         

i wysłane wszystkim radnym, nie zgłoszono poprawek do w/w. protokołów. Zapytał czy są 
jakieś uwagi do protokołów? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z IV sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z IV sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z V sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z V sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z VI sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z VI sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z VII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z VII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z VIII sesji, za przyjęciem: 
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Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z VIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

 

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

 

p.A.Chmielewska- zapytała, kiedy będzie przeprowadzony konkurs na dyrektora SP w Łaźcu? 

 

p.Wójt- udzielił odpowiedzi, konkurs będzie 18 lipca br. 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 

GOZ Konopiska za 2018 r.  

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona, 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 67/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2018r. 

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania         

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
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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 68/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Piła”. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona, 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 69/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Piła"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. 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.S.Zaleski- przedstawił autopoprawki do uchwały. 

 

p.J.Majdzik - 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 70/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Jamki – Kowale II”. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.S.Zaleski- przedstawił autopoprawki do uchwały. 

 

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 71/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki - Kowale II" 

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska przedstawionego przez Wójta, 

debata. 

 

p.B.Ankowska –Lis- przedstawiła raport. 

 

Nikt nie zabrał głosu w debacie. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum 

zaufania. 

 

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 
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UCHWAŁA NR 72/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym. 

p.E.Bałdyga- sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Konopiska za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego, omówiono na 

Komisjach Rady Gminy- czy są pytania do sprawozdań?  

 

Pytań nie było. 

 

Ad.13. Odczytanie 2 opinii RIO: 

 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 

p.J.Janik- odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz   

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska. 

 

p.P.Szczerbak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Konopiska.   

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

Ad.14. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

p.P.Szczerbak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za 2018 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej         

o wykonaniu budżetu za 2018 rok. 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok. 

 

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 73/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                   

z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za  

2018 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 74/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2018 rok - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Oklaski 

 

Przewodniczący Rady wraz z Radnymi wręczyli kwiaty i złożyli gratulacje dla Pana Wójta i 

Pani Skarbnik. 

 

p.Wójt- podziękował za wystawioną ocenę.  
 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników.  
 

p.E.Bałdyga- przedawnił propozycję członków do zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników. 

 

Komisja Oświaty zaproponowała p.Karolinę Książek. 

Komisja Samorządu zaproponowała p.Andrzeja Janika. 

Komisja Finansów zaproponowała p.Jadwigę Majdzik. 

Komisja Rewizyjna zaproponowała p.Marka Parandyka. 

 

p.E.Bałdyga- zaproponował p.Jawigę Majdzik na Przewodniczącą Zespołu. 

 

p.J.Majdzik- wyraziła zgodę. 
 

p.P.Szczerbak- zaproponował p.Marka Parandyka na Przewodniczącego Zespołu. 

 

p.M.Parandyk- nie wyraził zgody. 

 

p.E.Bałdyga- zapytał, czy są jeszcze jakieś inne propozycje? 

Zgłoszeń nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie kandydaturę p.Jadwigi 

Majdzik, jako Przewodniczącej Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. 

 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła kandydaturę p.Jadwigi Majdzik, jako 

Przewodniczącej Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. 

 

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 75/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 

- podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 18. 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”. 

 

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 76/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

zmieniająca 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”- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla 

uzdolnionych uczniów pobierających 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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 77/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy.  

 

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

Pytań nie było. 
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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 78/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.21. 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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 79/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

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

2028 - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.22. 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.Janik- przedstawiła autopoprawkę. 
 

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 
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UCHWAŁA NR 80/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

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

 

Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie 

pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie 

gminy Konopiska w ramach programu ograniczenia emisji dla gminy Konopiska – etap 

I”. 

 

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 81/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

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 82/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - podjęta 

jednogłośnie. 
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Ad.25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 23 maja 2017 r. 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.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 83/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 

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

środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.26.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

 

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 84/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 

2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - podjęta 

jednogłośnie. 
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Ad.27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego " Aleksandria Druga - ul. Księżycowa III”. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.S.Zaleski- przedstawił autopoprawki.  

 

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 85/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Aleksandria Druga – 

 ul. Księżycowa III”- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród 

sportowych Wójta 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 86/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy 

Konopiska- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
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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 87/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do 

zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych 

kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach          

i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych 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 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 88/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu 

ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe 

na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.31. Sprawy różne. 

 

p.Wójt- wręczył kwiaty i złożył podziękowania za wzorową wieloletnią pracę w Związku 

Nauczycielstwa Polskiego p.B.Jabłońskiej. 

 

Oklaski. 

 

p.B.Jabłońska- podziękowała za piękne słowa i 15 letnią współpracę w ZNP. 

 

p.M.Parandyk- poruszył temat dot. przyjmowania dzieci spoza gminy do naszych przedszkoli. 

Zapytał ile dzieci spoza gminy przyjętych do przedszkoli na terenie naszej gminy kontynuuje 

naukę w naszych szkołach? Wyjaśnił, że dofinansujemy dzieci z innych gmin.  

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że nie dofinansowujemy dzieci z innych gmin. 
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p.P.Szczerbak- wyjaśnił, że komisja złożyła wniosek i nie dostała odpowiedzi. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że odpowiedź zostanie udzielona. 

 

p.J.Parkitny- zwrócił się z prośbą o naprawienie uszkodzonych ławeczek i stolika  

w Walaszczykach oraz o wyasfaltowanie drogi przez las. Poruszył sprawę przeniesienia 

przystanku autobusowego. Zwrócił się z prośbą o ponowienie pism o przeniesienie 

przystanku. 

 

p.J.Kromołowska- przedstawiła jak wygląda zniszczona podczas budowy autostrady droga 

gminna do pól numer 37. Zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie rozmowy z wykonawcami 

autostrady o naprawę zdewastowanej drogi. Poinformowała, że jeśli nie zostanie naprawiona 

będziemy wnioskować o umieszczenie w przyszłorocznym budżecie. 

 

p.M.Cichoń- poprosił o przedstawienie nowych informacji dotyczących oczyszczalni ścieków 

w Hutkach. 

 

p.I.Lisek- udzieliła odpowiedzi dot. dzieci spoza gminy uczęszczających do szkół i 

przedszkoli w naszej gminie. 

 

Dyskusja dot. dzieci spoza gminy uczęszczających do szkół i przedszkoli w naszej gminie. 

 

p.A.Chmielewska- czy przyjęcie dzieci spoza gminy spowodowało podział na dwie klasy? 

 

p.I.Lisek- udzieliła odpowiedzi. 

 

p.A.Chmielewska- zapytała, czy przyjęcie dzieci spoza gminy spowoduje podział na dwie 

grupy? Wyjaśniła, że gmina nie ma obowiązku przyjmowania trzylatków spoza gminy. 

 

p.I.Lisek- wyjaśniła, że przyjęcie dzieci spoza gminy nie spowodowało podziału na dwie 

grupy. 

 

p.A.Chmielewska- przedstawiła otrzymane informacje. 

 

p.E.Bałdyga- przedstawił ilość dzieci, wyjaśnił, że Zastępca Wójta przedstawi dane. 

 

p.Wójt- udzielił odpowiedzi dot. naprawy ławeczek w Walaszczykach- na ostatniej sesji było 

to zgłaszane sprawdzimy, czemu nie zostało to jeszcze naprawione. Odp. dot. przeniesienia 

przystanków autobusowych- wyjaśnił, że zmieniły się przepisy, mimo usilnych starań są 
przeciwni. Jak będą wjeżdżać na teren naszej miny to będziemy musieli dopłacać. Odp. do 

drogi w Łaźcu- wyjaśnił, że odmówił podpisania protokołu odbioru wiaduktu na Wąsoszu,  

z uwagi na dużą ilość uwag, które nie zostały uwzględnione. Problem jest we wszystkich 

gminach gdzie były budowane autostrady. Wyjaśnił, że zrobimy wizję lokalną. Firma 

pobierała wodę do budowy autostrady i zobowiązała się do poprawy tej drogi. Odp. dot. 

oczyszczalni ścieków w Hutkach- SKO zwróciło się o przekazanie dokumentów dotyczących 

warunków zabudowy, ponieważ wpłynął wniosek kancelarii prawnej o unieważnienie tych 

warunków zabudowy. Dzisiaj wpłynęła odpowiedź z kancelarii prawnej inwestora, z którą 
musimy się zapoznać i podjąć decyzję. 
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p.B.Jabłońska- nawiązała do odpowiedzi na złożoną interpelację dot. przeniesienia przystanku 

autobusowego. Wyjaśniła, że są nowe okoliczności i będzie składała interpelację w tej 

sprawie. Zapytała, w jakiej wysokości gmina partycypuje w kosztach autobusu linii numer 

30? Ile gmina musiała by dokładać? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że ok 9.000 zł miesięcznie dopłacamy do autobusu 33. 

 

Dyskusja dot. przystanków, dopłaty do autobusu. 

 

p.I.Lisek- odczytała ile dzieci będzie kontynuować naukę w przedszkolu oraz przedstawiła ile 

dzieci zostało przyjętych. 

 

p.P.Szczerbak-, czemu Wójt w Starczy nie otworzy dwóch klas? 

 

p.E.Bałdyga- to pytanie proszę skierować do Wójta Starczy. Podziękował za obrady i zyczył 

udanych wakacji. 

 

Ad. 32. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

12:05. 

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 

 


