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Protokół Nr 11/2019 

z obrad XIV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 12 listopada 2019 r., od godz. 12: 30 do godziny 14:30 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XIV Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Radna Pani A. Chmielewska. 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 – Pana Jerzego 

Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę Janik, 

Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, radcę prawnego- Panią Wiesławę Rodak, 

przedstawicieli z nadleśnictwa, 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 protokołu z XIII sesji Rady Gminy Konopiska. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2020 rok. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 

na rok 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad. 

 

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

Uwag nie było. 

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                           0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Konopiska.  

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy              

i wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono poprawek do protokołu. Zapytał czy są jakieś 
uwagi do protokołu? 

 

Uwag nie było. 

 

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

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

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

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok. 

 

p.E.Bałdyga- przedstawił wniosek Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej dot. Punktu 10a. 

Od budowli: z tym, że: Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r.poz.1437), w 

których udział ścieków bytowych jest ponad 80 % - Propozycja Komisji Finansów i Komisji 

Rewizyjnej - Stawka podatku 0,50 %. 

p.J.Janik- przedstawiła, jakie będą wpływy do budżetu, jeśli zwiększymy ze stawki 0,20% na 

stawkę 0,50 %. 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że mamy niską stawkę w porównaniu z innymi gminami. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o zmianę               
w punkcie 10 a stawki podatku na 0,50%. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmianę w punkcie 10 a stawki podatku na 0,50%. 
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p.E.Bałdyga- odczytał propozycję stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Zapytał czy 

są jakieś inne propozycje lub uwagi. 

Propozycji i uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- zaproponował przegłosowanie całościowo projektu uchwały. Zapytał czy są 
jakieś uwagi? 

Uwag nie było 

 
p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 132/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019r.                  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok - podjęta 

jednogłośnie. 

12: 52 na sesję przyszedł Radny Pan R. Kołodziejczyk. 

 

Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2020. 

 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.E.Bałdyga- zaproponował przegłosowanie całościowo projektu uchwały. Zapytał czy są 
jakieś uwagi? 

Uwag nie było 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

 

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 133/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019r.    

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 - 

podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 rok. 

 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

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 134/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019r.   

w sprawie opłaty targowej na 2020 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

 

p.J.Janik- przedstawiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                          1  radny 

 

UCHWAŁA NR 135/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019r. 

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

2028 - podjęta większością głosów. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

 

p.J.Janik- przedstawiła autopoprawki. 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                          1 radny 

 

UCHWAŁA NR 136/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 

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

głosów. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

p.Wójt- poinformował, że śmieci są jednym z czynników, które powodują wzrost kosztach 

bieżących. Wyjaśnił, że dobrze, że podjęliśmy uchwałę o zmianie stawek za śmieci, bo 

dokładamy ok. 600 tys. zł. Wyjaśnił, że gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie      

z przepisami powinno się bilansować. Jeśli się nie będzie bilansowało możemy ponieść 
konsekwencje. Przedstawił: orzecznictwo RIO, stawki za odbiór odpadów oraz zmiany              

w przepisach. Poinformował, że od 1 stycznia, jeśli w odpadach zmieszanych będzie 

znajdował się popiół to stawka za odbiór będzie wynosiła 800 zł za tonę. Ustawa nakłada na 

nas odbiór popiołu i biomasy. Podjęliśmy decyzje o zakupie pojemników, co nas uratowało 

przy przetargu. Obecnie chcemy dokupić pojemników, 3 zł to będzie za mało powinniśmy 

podnieść stawki o 3,50 zł.  Jako Wójt zawsze staram się robić ruch wyprzedzający. 

Wyjaśnił, że nigdy nie chce brać kredytów, które będą konsumowane tylko kredyty 

inwestycyjne, które z projektów będą rozliczane. Poinformował, że wchodzą zasady selekcji 

odpadów. Zwrócił się z prośba o podniesienie stawek o 3,50 zł. 

 

p.J.Bystrzycki- zapytał czy jak jest dom ogrzewany gazem to trzeba płacić za popiół. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nie ma opłaty za popiół, opłaty dla wszystkich są jednakowe. Chcemy 

przeznaczyć pojemnik na odbiór tylko popiołu. Nowa ustawa wymusza odbiór biomasy          

i popiołu. 

 

p.E.Bałdyga- przedstawił wniosek Komisji Finansów o podniesienie stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,50 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o podniesienie 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,50 zł. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  5 radnych 

                            „przeciw”                                    4 radnych 

                            „wstrzymało się”                         5 radnych 
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Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek o podniesienie stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,50 zł. 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

 

p.R.Kołodziejczyk- na komisjach przedstawiano, że ok. 1700 jest niezdeklarowanych, ok. 

17% mieszkańców. 

 

p.Wójt-wyjaśnił, że ok 17% może nie płacić, podał przykład z innej gminy gdzie jest 3 tys. 

mieszkańców, zdeklarowanych jest 2 tys., bo 1 tys. wyjechał. Wyjaśnił, że nie ma obowiązku 

meldunkowego, ludzie wyjeżdżają na studia itd. Wszystkie deklaracje są złożone pod 

odpowiedzialnością karną. W nowym roku planujemy weryfikację złożonych deklaracji. 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  4 radnych 

                            „przeciw”                                    7 radnych 

                            „wstrzymało się”                        3  radnych 

 

Rada Gminy nie podjęła w/w. uchwały. 

 

 

Ad.11. Sprawy różne. 

 

p.E.Bałdyga- na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni przedstawiciele z nadleśnictwa w sprawie 

śmieci znajdujących się w lasach. 

 

p.P.Szczerbak- dużo mieszkańców zgłasza bardzo dużą ilość śmieci znajdujących się od      

ul. Opolskiej do Aleksandrii. Z jaką inicjatywą proponują Panowie wyjść by ograniczyć ilość 
śmieci w lasach. 

 

p.Ryszard Kocieliński- Zastępca Nadleśniczego- wyjaśnił, że śmieci, które znajdują się         
w lasach nie należą do nadleśnictwa tylko do społeczeństwa, które zanieczyszcza las 

przywożąc różnego rodzaju śmieci, sprzęt elektroniczny, śmieci dużych gabarytów. Powinny 

być przeciwdziałania by tak się nie działo. Nie ma prostych rozwiązań by sytuacja się 
poprawiła. Nadleśnictwo na własny koszt sprząta. Przedstawił, że teraz nadleśnictwo musi 

płacić za śmieci, które trzeba segregować. Jeśli oddamy nieposegregowane śmieci to 

będziemy płacić większe opłaty, przedstawił koszty dot. odbioru odpadów. Nie mamy 

miejsca, gdzie możemy składować takie śmieci. Trzeba edukować i zwracać uwagę na 

zaśmiecanie. Wszyscy mogą wchodzić do lasu. Wyjaśnił, że lasy są monitorowane, kamery są 
przestawiane, ale ciężko jest złapać ludzi, którzy wyrzucają śmieci. Wszelka inicjatywa władz 

samorządowych jest mile widziana. Dużo śmieci znajduje się przy drogach, gdzie przejezdni 

wyrzucają całe worki.  Sprawdzamy śmieci, czy nie znajdują się w nich dane wrażliwe. Udało 

się złapać jedną firmę, która wywoziła śmieci do lasu. W zeszłym roku było miejsce gdzie 
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firmy nielegalnie wywoziły śmieci. Udało nam się posprzątać nasz teren i poczyniliśmy 

działania uniemożliwiające dojazd do tego miejsca. Jesteśmy otwarci na propozycję, by 

ograniczyć zaśmiecanie lasów.  

 

p.M.Parandyk- zapytał czy można wywiesić tabliczki z informacją, że teren jest 

monitorowany i przekładać kamery. 

 

p.Ryszard Kocieliński- Zastępca Nadleśniczego- wyjaśnił, że są tabliczki i kamery, które co 

jakiś czas są przekładane w inne miejsca. Nie ma takiej możliwości by na wszystkich drogach 

wjazdach do lasu zamieścić tabliczki, że teren jest monitorowany. Nawet pod takimi 

tabliczkami ludzie zostawiają śmieci.  

 

p.E.Bałdyga- czy przeprowadzają Państwo pogadanki w szkołach dot. zaśmiecania? 

 

p.Ryszard Kocieliński- Zastępca Nadleśniczego- wyjaśnił, że jeśli któraś szkoła jest 

zainteresowana, to pracownik przeprowadza pogadankę. 
 

p.B.Jabłońska- wyjaśniła, że świadomość dzieci jest duża, ale to dorośli zaśmiecają. 
Poinformowała o śmieciach, które pochodzą z firmy gastronomicznej. Problem jest 

ogólnopolski, który powodują dorośli. Dzieci uczestniczą w różnych programach by 

zapobiegać zaśmiecaniu m.in. „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”. 

 

p.Marek Orliński- Leśniczy Leśnictwa Aleksandria- wyjaśnił, że w gminie Blachownia dzieci 

sprzątały śmieci, ale rodzice zabronili ze względu na to, że się ubrudzą, skaleczą itp., dlatego 

zaprzestaliśmy tej akcji. 

 

p.B.Jabłońska- w Konopiskach dzieci nadal zbierają śmieci. 

 

p.R.Kołodziejczyk- nawiązał do ul. Rolniczej w Konopiskach między wiatrakami a polem 

golfowym. Wyjaśnił, że część ulicy jest w posiadaniu nadleśnictwa, mieszkańcy chcą by 

droga była w całości przejadana. Zaproponował zamianę za inną działkę. 
 

p.Ryszard Kocieliński- Zastępca Nadleśniczego- wyjaśnił, że musi być inicjatywa, poprosił    

o złożenie propozycji do nadleśnictwa. 

 

p.E.Bałdyga- podziękował przedstawicielom z nadleśnictwa za przybycie. Odczytał pismo     

z dnia 5 listopada 2019 r. dot. rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność 
uchwały nr 123/XII/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Hutki w sprawie 

przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.  Odczytał pisma z dnia 15 

października 2019 r. dot. wykupu gruntu skierowane do Rady oraz Wójta od p. Edyty Kędzi     

i p. Józefa Bystrzyckiego. Wyjaśnił, że pisma były przedstawiane na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wyrazili zgody na sprzedaż tej nieruchomości z uwagi na planowaną rewitalizację 
centrum Konopisk. 

 

p.A.Janik- wyjaśnił, że przez kilka kadencji temat był poruszany. Wtedy wprowadzono 

najemcę w błąd, że musiał spełnić takie warunki.  W związku z rewitalizacją nie ma 

możliwości teraz sprzedać tego terenu, ale w przyszłości trzeba wziąć pod uwagę                    
i polubowne dogadanie się w tej kwestii. 
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p.J.Bystrzycki- wyjaśnił, że chodziło o konserwatora zabytków, ze względu na dworek oraz 

lokalizację przy drodze musiał być piętrowy budynek. Nie potrzebowałem piętra u góry, ale 

musiałem spełnić wszystkie wymogi. Nie sprzedamy tego ternu, chcę uregulować i przekazać 
dzieciom. Poinformował o remontach oraz o chęci odnowienia elewacji budynku.  

 

p.A.Ankowska- poinformowała o umowach obowiązujących. Z chwilą rozwiązania umowy 

nakłady poniesione zostaną wycenione. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że po rewitalizacji można wrócić do rozmów na ten temat. 

 

p.R.Kołodziejczyk – nawiązał do tematu progów zwalniających na ul. Lipowej i ul. 

Brzozowej. Na jednej z ostatnich sesji było mówione, że przy wykonaniu drogi przy 

cmentarzu zostaną zmniejszone progi zwalniające. Czy zostanie to zrobione? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nie, zmniejszenie wszystkich progów zwalniających to koszt ok. 

10.000zł. 

 

p.A.Janik-, po co mają być zmniejszane? 

 

p.R.Kołodziejczyk- wyjaśnił, że progi zwalniające nie spełniają wymogów dot. wysokości. 

 

p.M.Cichoń- te progi zwalniające są niewidoczne.  

 

p.Wójt- wyjaśnił, że na to zadanie potrzebne są pieniądze. 

 

p.Z.Skwara- podziękował, za wykonanie zjazdu od ul. Górnej na ul. Przejazdowej. 

Poinformował, o dwóch dużych oponach na ul. Piaskowej. 

 

p.K.Zygier- przedstawiła kosztorys dot. progów zwalniających. 

 

p.J.Bystrzycki- poinformował, że w jego firmie zatrudnionych jest 10 osób z terenu gminy. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że Radni wstrzymują się z decyzją do momentu rewitalizacji centrum 

Konopisk. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że wszystko wymaga kosztów, trzeba sprawdzić czyj to teren, na którym 

znajdują się opony. 

 

p.R.Skoczylas- dużo śmieci znajduje się zarówno w lasach jak i na terenach nieużytkowanych 

rolniczo. Są miejsca, gdzie znajduje się bardzo dużo śmieci. Trzeba sprawdzić, które 

gospodarstwa są niezadeklarowane. 

 

p.E.Bałdyga- sołtysi najlepiej wiedzą o takich przypadkach. 

 

p.R.Skoczylas- wyjaśnił, że sołtys nie jest osobą, która powinna o to zadbać. Mało, kto oddaje 

śmieci bio z uwagi na to, że mają swoje kompostowniki. Poinformował, że od starego ronda 

na „Boczka” na prywatnych gruntach jest dużo śmieci. Dużo śmieci rolniczych się nie 

przyjmuje, nikt tego nie obiera. Ustawa nie obliguje gminy do odbioru takich śmieci. 
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 Ad. 12. Zakończenie obrad. 
  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

14:30. 

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 urządu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                                      Edward Bałdyga 

 

 


