
 
Protokół nr 3/2014 
z III sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 10 grudnia 2014 r., godz. 11:00. 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W III sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady- Pan Robert Kołodziejczyk. Na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad, jest kworum, przy którym Rada Gminy 
Konopiska moŜe obradować i podejmować uchwały. 

p.Robert Kołodziejczyk –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał radnych, 
sołtysów, Wójta Gminy Konopiska –Pana Jerzego śurka, Zastępcę Wójta - Zofię Kuśmierską, 
Skarbnika Gminy – Panią Annę Misiak, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, 
pracownika biura Rady – Panią Annę Podsiadlik, pracowników urzędu oraz zaproszonych 
gości i mieszkańców. 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 

Protokół z sesji był wyłoŜony do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą 
elektroniczną radnym, którzy podali adresy email. Rozdane zostały państwu do skrzyneczek 
druki na wprowadzenie poprawek do protokołu, które wcześniej przed sesją trzeba składać w 
biurze Rady, w obecności pani zatrudnionej w biurze rady. Czy są jakieś uwagi do protokołu 
z II sesji? 

p.R.Kołodziejczyk –czy są uwagi do protokołu? 
Uwag nie było. 

p.R.Kołodziejczyk – proszę o przegłosowanie protokołu z II sesji. 
 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z II sesji. 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad.: 

p.R.Kołodziejczyk –odczytał porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Interpelacje radnych 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i 

ustalenia składów osobowych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Konopiska. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Konopiska. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Sprawy róŜne. 
11. Zakończenie obrad 

p.R.Kołodziejczyk –czy są uwagi do porządku obrad? 
 
p.E.Bałdyga- wnioskuję o odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Konopiska   
p.O.Szczepańskiej. Wniosek podpisało 5 radnych. 

p.O.Szczepańska- nie musicie mnie odwoływać sama składam rezygnację, bo jest bardzo duŜo 
spraw do załatwienia, szkoda czasu. 

p.R.Kołodziejczyk – za Panią Wiceprzewodniczącą składam rezygnację z pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska. Dziękuję za współpracę i przekazuje 
prowadzenie Wiceprzewodniczącej Pani Annie Świtek. 

p.A.Świtek- w związku ze złoŜeniem rezygnacji przez Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącą ogłaszam 5 minut przerwy po przerwie przedstawię nowy porządek 
obrad. 
Po przerwie. 
 
p.A.Świtek- wznawiam obrady, przedstawię nowy porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 

Rady Gminy Konopiska. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Konopiska. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Konopiska. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Konopiska. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i 

ustalenia składów osobowych. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Sprawy róŜne. 
16. Zakończenie obrad. 

 
 
p.W.Rodak- radca prawny- radni muszą głosować dwa razy. Pierwszy raz za wprowadzeniem 
do porządku obrad uchwał. Drugi raz za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. 



 

 

p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad wyŜej 
przedstawionych uchwał. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  12 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         3 radnych 

Rada Gminy większością głosów przyjęła wprowadzenie wyŜej przedstawionych uchwał 
do porządku obrad. 

 p.A.Świtek- proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  12 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         3 radnych 
Rada Gminy większością głosów przyjęła porządek obrad. 
 
p.A.Świtek- przedstawiam porządek obrad dzisiejszej sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 

Rady Gminy Konopiska. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Konopiska. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Konopiska. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Konopiska. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i 

ustalenia składów osobowych. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Sprawy róŜne. 
16. Zakończenie obrad. 
 

 
Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
p.A.Świtek- proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 



p.R.Kołodziejczyka-, który nie wyraził zgody. 
p.A.Jarosza-, który wyraził zgodę. 
p.O.Szczepańską-, która nie wyraziła zgody. 
p.P.Szczerbaka-, który wyraził zgodę. 
 
 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Jarosz, 
p.P.Szczerbak. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         1 radnych 
 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani większością głosów: p.A.Jarosz, 
p.P.Szczerbak. 
 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Konopiska. 
p.A.Jarosz- odczytał uchwałę. 
p.A.Świtek- czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  11 radnych 
                            „przeciw”                                    4 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 3/III/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 
Gminy Konopiska, podjęta większością głosów. 
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Konopiska. 
p.P.Szczerbak- odczytał uchwałę. 
p.A.Świtek- czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  10 radnych 
                            „przeciw”                                    4 radnych 
                            „wstrzymało się”                         1 radnych 
 
Uchwała nr 4/III/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Konopiska, podjęta większością głosów. 
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
p.A.Świtek- proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady. 
 



 
 
Zgłoszono: 
p.E.Bałdygę-, który wyraził zgodę. 
p.P.Szczerbaka- który nie wyraził zgody. 
p.M.Poleszczuka- który nie wyraził zgody. 
 
p.A.Świtek- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia. Nie widzę, zamykam listę kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Gminy. Przechodzimy do powołania Komisji Skrutacyjnej czekam 
na zgłoszenia. 
 
Zgłoszono: 
p.P.Szczerbaka-, który wyraził zgodę. 
p.M.Poleszczuka-, który wyraził zgodę. 
p.K.Kruka-, który wyraził zgodę. 
 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: p.P.Szczerbak,  
p.M.Poleszczuk, p.K.Kruk. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
W skład Komisji Skrutacyjnej zostali powołani jednogłośnie: p.P.Szczerbak,  
p.M.Poleszczuk, p.K.Kruk. 
 
p.A.Świtek- proszę Komisję Skrutacyjną o wyjście i ukonstytuowanie się. 
 
p.M.Poleszczuk- poinformował, Ŝe został Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej. 
 
p.A.Świtek -odczytała regulamin głosowania w przypadku jednego kandydata na 
Przewodniczącego Rady. 
 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie regulaminu głosowania na Przewodniczącego Rady. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania. 
 
p.A.Świtek- ogłaszam 10 minut przerwy w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjna 
tajnego głosowania. 
 
Po przerwie. 
 
p.A.Świtek- wznawiam obrady. Proszę Komisje Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego 
głosowania. 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 



Radni dokonali wyboru w głosowaniu tajnym. 
 
p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej. Pan Edward Bałdyga został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy 
większością głosów otrzymał 11 głosów, 1 głos był niewaŜny, 3 głosy były przeciw. ZłoŜył 
gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. 
 
p.R.Kołodziejczyk- złoŜył gratulacje Przewodniczącemu Rady. 
 
p.A.Jarosz- odczytał uchwałę. 
p.A.Świtek- czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 5/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
p.A.Świtek- proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Zgłoszono: 
p.R.Kołodziejczyka-, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia. Nie widzę, zamykam listę kandydatów na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
p.A.Świtek- proszę Komisje Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania. 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

Radni dokonali wyboru w głosowaniu tajnym. 
 
p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej. Pan Robert Kołodziejczyk został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
jednogłośnie otrzymał 15 głosów.  
 
p.R.Kołodziejczyk- podziękował za wybór. 
 
p.A.Świtek- proszę o wprowadzenie poprawki. Wszędzie tam gdzie mamy Zastępca 
przewodniczącego proszę zmienić na Wiceprzewodniczący. 
 
p.P.Szczerbak- odczytał uchwałę. 
p.A.Świtek- czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.A.Świtek- proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 



                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 6/III/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
p.Edward Bałdyga- Przewodniczący Rady Gminy Konopiska- przejął prowadzenie obrad. 
Podziękował za wybór. 
 
Oklaski. 
 
Ad. 10. Interpelacje radnych. 
 
p.S.Górniak- w związku z pismem, które otrzymaliśmy z Wodociągów Częstochowskich czy 
jest dostępne sprawozdanie finansowe? Celem przeanalizowania. W roku 2010 zostały 
obniŜone stawki a wodociągi i tak podniosły trzykrotnie opłaty. Chciałem przypomnieć, Ŝe 
świadczenie powinno być na zasadach non profit, a spółka osiągnęła 3 miliony złotych. 
 
p.A.Misiak- sprawozdanie do mnie dotarło, zostanie zrobiona kopia i wszyscy radni je 
dostaną. 
 
p.R.Skoczylas- zgadzam się z Panem Górniakiem, oni ładnie mówią, Ŝe nie podniosą a i tak 
podniosą, cały czas nam dyktują warunki. 
 
p.A.Misiak- będę Państwa prosiła o ustalenie terminów komisji i omówię to pismo na 
komisjach. 
 
p.J.Parkitny- zgłaszam brak oświetlenia od przystanku koło p.Stracha do wsi Walaszczyki. 
Jedne świecą inne nie, nie chcą przyjąć zgłoszenia, bo to są słupy gminne. 
 
p.Z.Skwara- odnośnie odśnieŜania na parkingach koło domu „Pod Lipą”, kto ma to robić? 
 
p.A.Jarosz- do poprzedniego wniosku proszę dołączyć zajezdnię autobusu linii nr 30. 
 
p.R.Kołodziejczyk- chciałem zwrócić uwagę na plakaty wyborcze. Dobrze było je posprzątać 
przed świętami. 
 
p.J.Kielan- własne komitety mają obowiązek posprzątać swoje plakaty.  
 
p.J.Parkitny- co drugą sesję zgłaszam, Ŝe dziki niszczą asfalt. Zgłaszałem to do K.Ł. 
”Cietrzew”. Proszę o zmniejszenie populacji. 
 
p.M.Chmielewska- w imieniu mieszkańców i swoim po raz kolejny zwracam się z prośbą o 
rozwiązanie problemu oświetlenia trzech lamp na ul. Przyjemnej. DuŜo ludzi chodzi na 
przystanek 30. Teraz szybko robi się ciemno, nie ma tam chodnika, ani oświetlenia. 
 
p.H.Ernt- proszę o wycięcie leszczyny koło posesji p.Szczerbaka. LeŜy tam duŜo części z 
rozbitych samochodów. Kto ma to zbierać? 
 



p.J.Kielan- zgłosimy to. 
 
p.W.Bator- proszę o zmuszenie właściciela posesji na rogu ul. Kopernika i ul. Sportowej 
rosną bardzo wysokie trawy, które utrudniają widoczność. 
 
p.O.Szczepańska – wielokrotnie zgłaszałam na ul. Kwiatowej koło leśniczówki rosną drzewa, 
uniemoŜliwiają włączenie się do ruchliwej drogi. 
 
p.Z.Skwara- kiedy będzie rozwiązany ruch kołowy? DuŜo ludzi jeździ przez deptak z kostki 
brukowej, gdyŜ często robi się tam korek. PrzejeŜdŜają przez deptak i wyjeŜdŜają koło 
kościoła. 
 
p.R.Kołodziejczyk- zainwestowaliśmy grube pieniądze, tiry tamtędy przejeŜdŜają, jest tam 
duŜy ruch a to miało być deptakiem. Były zakusy by postawić tam donice w taki sposób by 
samochód mógł przejechać z małą prędkością. 
 
p.W.Bator- moŜe udałoby się prawo skręt zorganizować? 
 
p.J.Walentek- po raz kolejny poruszam problem braku przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej, 
stoją tiry, które zasłaniają widoczność. 
 
p.J.Kielan- była rozmowa w tej sprawie. Nie da się zrobić przejścia, tu chodzi o to 
skrzyŜowanie. 
 
p.W.Gajos- przypominam wcześniej zgłoszony wniosek dot. siedzenia tyłem na sesji. 
 
p.B.Ankowska- Lis- oczekuje na państwa propozycje. 
 
p.E.Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę przechodzimy do kolejnego punktu. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Konopiska. 
p.E.Bałdyga- proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 
p.M.Poleszczuka-, który wyraził zgodę, 
p.S.Górniaka-, który wyraził zgodę, 
p.H.Bula-, która wyraziła zgodę, 
p.K.Kruka-, który wyraził zgodę. 
 
p.E.Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zamykam listę. 
 
p.W.Rodak- radca prawny- przypominam, Ŝe kaŜdy z państwa moŜe głosować tylko 3 razy. 
 
p.E.Bałdyga- proszę o głosowanie 
p.M.Poleszczuka- otrzymał 12 głosów. 
p.S.Górniaka- otrzymał 5 głosów. 
p.H.Bula- otrzymała 14 głosów. 
p.K.Kruka- otrzymał 13 głosów. 
 



p.E.Bałdyga-w skład komisji rewizyjnej wchodzą: p.M.Poleszczuk, p.H.Bula, p.K.Kruk. 
 
p.A.Janik- był zgłoszony do przewodniczącego rady dnia, 08.12.2014 r. klub radnych i 
zgodnie z przepisami członek klubu p.S.Górniak automatycznie powinien znaleźć się w 
komisji rewizyjnej. 
 
p.E.Bałdyga- proszę o zgłoszenie klubu radnych na piśmie. 
 
p.R.Kołodziejczyk-tak, dnia 8.12.2014 r. wpłynęło na piśmie zgłoszenie klubu radnych pn. 
„Nasze Konopiska”, pod którym podpisali się 4 radnych.  
 
p.W.Rodak- radca prawny- zgodnie z §22 Statutu Gminy Konopiska radni mogą tworzyć 
kluby radnych. Zamiar utworzenia klubu moŜe zgłosić na piśmie Przewodniczącemu, co 
najmniej trzech radnych. Art. 18a ust. 2 w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję, o których 
mowa w art.19. ust.1. 
 
p.E.Bałdyga- nic nie wiedzieliśmy, Ŝe jest zgłoszony klub. Kolejnym razem proszę o dodanie, 
Ŝe zgłasza Pan w imieniu klubu. To było zgłoszone po fakcie. 
 
p.W.Rodak- radca prawny-, kto jest w składzie klubu? 
 
p.R.Kołodziejczyk- radni: p.A.Janik, p.O.Szczepańska, p.S.Górniak, p.R.Kołodziejczyk. 
 
p.W.Rodak- radca prawny- nie było głosowania nad składem. Komisja rewizyjna składa się z 
3 osób. Pan S.Górniak powinien automatycznie wejść do komisji a trzeba przegłosować 
pozostałych członków. 
 
p.E.Bałdyga- ogłaszam 5 minut przerwy celem wyjaśnienia. 
Po przerwie. 
 
p.E.Bałdyga- wznawiam obrady. Wobec zaistniałej sytuacji kolejnym razem proszę o 
dodanie, Ŝe zgłasza Pan w imieniu klubu. Pan S. Górniak przedstawiciel klubu radnych 
„Nasze Konopiska” jest członkiem komisji rewizyjnej. Musimy wybrać jeszcze 2 członków. 
 
 p.E.Bałdyga- proszę o powtórne zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 
p.M.Poleszczuka-, który wyraził zgodę, 
p.H.Bula-, która nie wyraziła zgody, 
p.K.Kruka-, który wyraził zgodę. 
 
p.E.Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zamykam listę. 
 
p.W.Rodak- radca prawny-, jeśli nie ma więcej zgłoszeń a te osoby wyraŜają zgodę to nie 
trzeba przegłosowywać ile osób jest za danym kandydatem. 
 
p.E.Bałdyga- komisja rewizyjna w składzie: p.S.Górniak, p.M.Poleszczuk, p.K.Kruk. 
 
p.A.Jarosz- odczytał uchwałę. 



p.E.Bałdyga- czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 7/III/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Konopiska, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Konopiska. 
p.E.Bałdyga- proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 
p.M.Poleszczuka-, który wyraził zgodę, 
p.S.Górniaka-, który wyraził zgodę, 
 
p.E.Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zamykam listę. 
Proszę o głosowanie 
p.M.Poleszczuk- otrzymał 11 głosów. 
p.S.Górniak- otrzymał 4 głosów. 
 
p.E.Bałdyga- proszę wpisać w uchwale, Ŝe p. Marcin Poleszczuk został przewodniczącym 
komisji rewizyjnej. 
 
p.P.Szczerbak- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga-czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 8/III/2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
podjęta jednogłośnie. 
 
p.M.Poleszczuk- podziękował za wybór. 
 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska 
i ustalenia składów osobowych. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

p.E.Bałdyga- proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 



 
Zgłoszono: 
p.W.Gajos -, który wyraził zgodę, 
p.R.Kołodziejczyk -, który wyraził zgodę, 
p.A.Janik-, który wyraził zgodę, 
p.R.Skoczylas-, który wyraził zgodę, 
p.J.Walentek -, który wyraził zgodę, 
p.O.Szczepańska-, która wyraziła zgodę, 
 
p.E.Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zamykam listę. 
 
 
p.E.Bałdyga- proszę o głosowanie: 
p.W.Gajos - otrzymał 14 głosów. 
p.R.Kołodziejczyk - otrzymał 7 głosów. 
p.A.Janik- otrzymał 6 głosów. 
p.R.Skoczylas- otrzymał 12 głosów. 
p.J.Walentek - otrzymał 11 głosów. 
p.O.Szczepańska- otrzymała 4 głosów. 
 
 

p.E.Bałdyga- Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska w składzie: 

a) Gajos Witold 

b) Kołodziejczyk Robert 

c) Skoczylas Roman 

d) Walentek Jerzy 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych 

p.E.Bałdyga- proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 
p.E. Bałdyga -, który wyraził zgodę, 
p.A. Chmielewska-, która wyraziła zgodę, 
p.P. Szczerbak -, który wyraził zgodę, 
p.O.Szczepańska -, która wyraziła zgodę 
 
p.E.Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zamykam listę. 

 

p.E.Bałdyga- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych w 
składzie: 

a) Bałdyga Edward 

b) Chmielewska Agnieszka 

c) Szczerbak Piotr 



d) Szczepańska Ola 

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 

p.E.Bałdyga- proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Zgłoszono: 
p.H.Bula -, która wyraziła zgodę 
p.A.Jarosz -, który wyraził zgodę, 
p.A.Janik-, który wyraził zgodę, 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę 

 

p.Edward Bałdyga- czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zamykam listę. 

 

p.Edward Bałdyga - Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa w 
składzie: 

a) Bula Henryka 

b) Jarosz Andrzej 

c) Janik Andrzej 

d) Świtek Anna 

 

p.E.Bałdyga – proszę komisje o wyjście ukonstytuowanie się i wybór przewodniczących. 
Opuścił obrady radny p.R.Skoczylas. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Przewodniczący- Skoczylas Roman 

Wiceprzewodniczący- Gajos Witold 

 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Przewodniczący- Chmielewska Agnieszka 

 Wiceprzewodniczący- Szczerbak Piotr 

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa 

Przewodniczący- Janik Andrzej 

Wiceprzewodniczący- Jarosz Andrzej 

 
p.A.Jarosz- odczytał uchwałę. 
p.E.Bałdyga- czy są pytania do przedstawionej uchwały? 
Pytań nie było. 
p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie uchwały. 



 
 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 9/III/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i 
ustalenia składów osobowych, podjęta jednogłośnie. 
 
p.E.Bałdyga –opuścił obrady radny p.R.Skoczylas. 
 
Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.S.Górniaka – dot. pisma z wodociągów, zostanie na komisjach 
przeanalizowane. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.J.Parkitnego – dot. oświetlenie, zostanie zgłoszone do rejonu, 
Ŝeby sprawdzili w czym jest problem. Prawdopodobnie będą to sterowniki. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.Z.Skwary – dot. odśnieŜania. Pan Jarosław Kielan sprawdził i 
okazało się, Ŝe naleŜy to zarządców. 
 
p.Z.Skwara-, kto jest odpowiedzialny za odśnieŜenie domu „Pod Lipą”? 
 
p.J.Kielan- GCKIR. 
 
p.J.śurek- musimy zastanowić się nad tym i rozwiązać problem bo mamy tyko jednego 
pracownika w GCKIR. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dot. plakatów wyborczych. Zostaną wykonane telefony do komitetów 
wyborczych, z informacją, Ŝe grozi duŜa kara za nie uprzątnięcie plakatów wyborczych. 
  
p.J.śurek- odpowiedz dla p.J.Parkitnego – dot. niszczenia asfaltu przez dziki. Sprawa z 
kołami łowieckimi była od zawsze. Populacja dzików w ostatnim okresie wzrosła. Będziemy 
wnioskować w tej sprawie by przez odstrzał. Koła łowickie posiadają środki na usuwanie 
niszczeń wykonanych przez dzikie zwierzęta i będziemy je ścigali. 
 
p.W.Gajos- wyjaśnię sprawę. Koła łowieckie odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie 
kół. Tereny niebędące polami uprawnymi, ani płodami rolnymi zgodnie z prawem nie 
podlegają roszczeniom kierowanym do kół tylko do marszałka woj. śl. Niszczenie asfaltu w 
świetle prawa nie jest szkodą łowiecką. 
 
p.J.śurek- dziękuję za szczegółową odpowiedz. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.M.Chmielewskiej –dot. oświetlenia dojścia do „30-stki”. Tam jest 
problem między urzędem marszałkowskim a autostradami. To jest temat bardzo złoŜony. Na 
ten dzień jest juŜ ciemno. Przyjdzie zima, śnieg, pługi i coraz gorzej będzie z dojściem. 
Jestem umówiony na spotkanie by „30-stka” dojeŜdŜała do Wąsosza. Na najbliŜszej sesji tego 



nie przedstawię. Jest to temat pilny i trzeba tym się zająć, gdyŜ jest tam zagroŜenie Ŝycia i 
zdrowia.  
 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.H.Ernt- leszczyną zajmiemy się w trybie pilnym. Trzeba to 
zgłosić. Podejrzewam, Ŝe tu nie będzie problemu, bo obwód drogowy powinien to zrobić. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.W.Batora- udzieli p.A.Ankowska. 
 
p.A.Ankowska- nie moŜemy zmusić właściciela posesji do skoszenia traw, nie ma takiej 
podstawy prawnej, moŜemy jedynie wystosować pismo z prośbą. 
 
p.A.Jarosz- moŜe dałoby się taką kurendę z prośbą o wykoszenie traw po całej gminie 
rozesłać? 
 
p.J.śurek- taką kurendę trzeba przygotować i po całej gminie puścić. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.O.Szczepańskiej-, jeŜeli jest to w pasie drogowym to moŜemy to 
usunąć. To co jest w pasie drogowym mają prawo obciąć. 
  
p.O.Szczepańska- nie wiem czy nie jest to na posesji pana leśniczego. 
 
p.J.Kielan- w pasie drogi moŜemy to zrobić, na prywatnej posesji nie. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dot. deptaka w centrum Konopisk. Jest to do ograniczenia szybkości, 
nie do zlikwidowania. Będą znaki informujące, zostaną umieszczone duŜe donice, by 
samochody przejeŜdŜające tamtędy zwalniały do 20 km na godzinę. 
 
p.J.śurek- odpowiedz dot. przejścia dla pieszych. Ten układ jest nieszczęśliwy, to dotyczy i 
przejścia i prawo-skrętu. Jak samochody będą stały dobrze, jak udało by się zrobić chodnik. 
Jest firma, która ma gróz i wjeŜdŜają samochody cięŜarowe i stąd tam jest błoto. Temat juŜ 
raz był poruszany, ale spróbujemy jeszcze raz to poruszyć 
 
p.J.śurek- odpowiedz dla p.W.Gajosa – na temat siedzenia na sesji nie będę się wypowiadał. 
 
p.E.Bałdyga-odpowiedzi na interpelacje zostały wyczerpująco udzielone, czy są jeszcze jakieś 
pytania? Nie widzę. 
 
Ad. 15. Sprawy róŜne. 
 
p.E.Bałdyga- proponuję by dziś odbyła się połączona komisja, dot. podatków na rok 2015. 
Zrobimy przerwę i rozpoczniemy połączoną komisję. 
 
p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie wspólnego posiedzenia komisji 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  10 radnych 
 
Większością głosów Rada ustaliła, Ŝe w dniu dzisiejszym odbędzie się połączona komisja. 
 



p.A.Świtek- radni nie mają statutu i ustawy o samorządzie gminnym proszę o przygotowanie 
takich materiałów dla radnych. 
 
p.E.Bałdyga- po uzgodnieniu z wójtem informuję, Ŝe IV sesja odbędzie się dnia 15.12.2014 r. 
o godz. 11:00. 
 
p.A.Jarosz- podziękował Wójtowi, za dostrzeŜenie tematu autobusu linii „30”. 
 
p.A.Janik- jak Pan Wójt będzie rozmawiał w sprawie „30” bardzo proszę o poruszenie 
wsiadania i wysiadania na pętli. W Wąsoszu mogą a na Wygodzie nie. 
 
  
Ad. 16. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady zamknął 
obrady III sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 14.30 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                       Edward Bałdyga 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


