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Protokół nr 7/2015 

z obrad XII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 14 lipca 2015 r., godz. 15.00 do godziny 15.45 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W XII sesji uczestniczyło 13 radnych.  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska- Pan Edward Bałdyga. Na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczy 13 radnych co 

stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). 

p.E.Bałdyga –Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy 

Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta Panią -Zofię Kuśmierska, Skarbnika Gminy 

– panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis oraz pracowników 

Urzędu Gminy Konopiska. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad: 

Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 

p.E.Bałdyga odczytał porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopiska 

na lata 2015 – 2024. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność gminy. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 

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

Głosowało 13 radnych: 

„za”                               głosowało 13 radnych 

„przeciw”                                         0 radnych 

„wstrzymało się”                              0 radnych 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji. 

Wytypowano następujących kandydatów: 

p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 

p.A.Jarosz-, który wyraził zgodę. 

p.E.Bałdyga – poprosił o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków : p.A.Jarosz 

p.R.Kołodziejczyk. 

Głosowało 13 radnych: 

„za”                         głosowało 13 radnych 

„przeciw”                                   0 radnych 

„wstrzymało się”                       0 radnych 

 

W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Jarosz 

p.R.Kołodziejczyk. 

Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2015-2024. 

p.E.Bałdyga- poprosił o omówienie uchwały. 

p.J.Janik- omówiła zmiany w uchwale dotyczą zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

nawiązujących do zagadnień z poprzedniej sesji. Zmiany dotyczące bieżącej działalności, 

które wynikły z rozliczeń promesy i otrzymania nowej promesy na zadanie odbudowy 

odcinka drogi w miejscowości Kopalnia w wysokości 400 tys. zł oraz porozumienia 

zawartego z miastem Częstochowa na zadanie dotyczące budowy infrastruktury technicznej -

Internet światłowodowy. Omówiła zmiany planów wynikające z wprowadzenia zarządzeń 

Wójta oraz etapy spłaty kredytu na zadanie dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej 

i wykupu obligacji. Następnie przedstawiła zmiany w WPF w wykazie przedsięwzięć. 

 

p.Wójt-J.Żurek- poinformował o planach dotyczących uchwalenia budżetu i wskaźnikach 

jakie należy osiągnąć przy zakończeniu zadania dotyczącego uporządkowania gospodarki 

ściekowej i o podłączeniu Ośrodka Harcerskiego do kanalizacji. 

p.E.Bałdyga- zapytał czy są pytania do uchwał? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Jarosz-odczytał uchwałę. 
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p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 13 radnych: 

„za”                   głosowało 13 radnych 

„przeciw”                            0 radnych 

„wstrzymało się”                 0 radnych 

Uchwała nr 69/XII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024-podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok- 

-podjęta jednogłośnie. 

p.E.Bałdyga-zapytał czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

 

p.E.Bałdyga-poprosił o przegłosowanie uchwały. 

Głosowało 13 radnych: 

„za”                   głosowało 13 radnych 

„przeciw”                            0 radnych 

„wstrzymało się”                 0 radnych 

Uchwała nr 70/XII/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok- 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność gminy. 

p.A.Ankowska- omówiła uchwałę, wpłynęło pismo do gminy, w którym najemca 

zawnioskował o wykup lokalu mieszkalnego na ulicy Przemysłowej w Konopiskach, w 

związku z powyższym przygotowano uchwałę dotyczącą zbycia nieruchomości.  

p.E.Bałdyga-zapytał czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Jarosz-odczytał uchwałę. 

 

p.E.Bałdyga-proszę o przegłosowanie uchwały. 
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Głosowało 13 radnych: 

„za”                    głosowało 13 radnych 

„przeciw”                              0 radnych 

„wstrzymało się”                  0 radnych 

Uchwała nr 71/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy-podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. Sprawy różne. 

p.E.Bałdyga- poinformował o wniosku jaki wpłynął do Biura Rady od radnego pana Andrzej 

Janika w sprawie prawomocności zwołania sesji, w której nie może uczestniczyć, gdyż termin 

jej zwołania był krótki. 

p.B.Ankowska-Lis – poinformowała, iż na wniosek radnego została przygotowana odpowiedź  

Radcy Prawnego , która zawiera wyjaśnienie, że procedura zwołania sesji  

przez Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta była prawidłowa. Przedstawiła treści o 

uchwałach mówiące o konsekwencjach finansowych nieobecności radnych na sesji. 

p.Wójt-J.Żurek- podziękował radnym za przybycie na sesję i wyjaśnił powód jej zwołania, 

wynikający z zachowania pewnych procedur i konsekwencjach ich nie dotrzymania. 

p.O.Szczepańska- zapytała o termin wykonania drogi w Kopalni, na ulicy Kwiatowej. 

p.Wójt J.Żurek- udzielił odpowiedzi. 

p.S.Górniak- zapytał o budowę drogi w Rększowicach, przy której położono korytka 

odpływowe, na których są prowizoryczne przejazdy, zapytał jak będzie to docelowo 

wyglądało, gdyż spływająca woda może uszkodzić przejazdy, z których korzystają rolnicy. 

Zapytał o akcję likwidacji barszczu sosnowskiego, czy na terenie gminy są prowadzone jakieś 

działania i czy Gmina stara się pozyskać na ten cel środki? 

p.Wójt J.Żurek- udzielił odpowiedzi, poinformował , że przejazdy zostaną uporządkowane. 

Poinformował o przypadkach pojawienia się rośliny na terenie gminy i działaniach podjętych 

w celu jej likwidacji. 

p.E.Bałdyga- zapytała czy są jakieś pytania? 

Pytań nie było. 

Ad.8. Zakończenie obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 15.45. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Ilona Dudek                                                                              Edward Bałdyga 

 
 


