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Protokół nr 11/2015 
z obrad XVI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 1 grudnia 2015 r., od godz. 10.00 do godziny 12.20 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XIV sesji uczestniczyło 15 radnych.  
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - Pan Edward Bałdyga. Na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 15 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 Kuśmierską, Skarbnika Gminy 
– panią Jadwigę Janik oraz Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis.  

Ad.2.Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy. 
p.E.Bałdyga –poinformował, że protokół został wyłożony w Biurze Rady Gminy, przekazany 
radnym drogą elektroniczną, spytał czy są uwagi do protokołów. 

Uwag nie było. 

p.E.Bałdyga – poprosił o głosowanie nad przyjęciem protokołów. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokołu z XV Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 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. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz 

informacja o realizacji uchwał. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w STATUCIE Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Konopiska. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2016 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 
transportowych na rok 2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny oraz ustalenia wzoru informacji podatkowej na 
podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do realizacji projektu 
partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna 
Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe II". 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2015-2024. 
20. Odpowiedzi na interpelacje. 
21. Sprawy różne. 
22. Zakończenie obrad. 

 
p.E.Bałdyga-zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?  
 
p. Skoczylas i p. Janik zawnioskowali za wyrzuceniem pkt. 17 z porządku obrad. 
 
p. Poleszczuk: powiedział, że musi zostać zgłoszony wniosek formalny o głosowanie nad 
wyrzuceniem tego punktu. 
 
p. Wójt J. Żurek: stwierdził, że temat i tak Gminy nie minie. Dodał, że 230 tys. zł dołożone 
zostało już w tym roku do gospodarki śmieciami. Wszystkie okoliczne Gminy podnoszą te 
stawki. Poza tym Gmina Konopiska, należy do grupy 7 Gmin, gdzie jest wspólny wniosek o 
podwyżkę. 
 
p. E. Bałdyga: poprosił o głosowanie za zdjęciem pkt. 17 z obrad sesji. 

 Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 8 radnych 

„przeciw” 7 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Większością głosów punkt 17 został zdjęty z porządku obrad. 
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 Z-ca Wójta p. Z. Kuśmierska poprosiła o wprowadzenie na miejsce wyrzuconej uchwały 
projekt w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. 
 
p. E. Bałdyga: poprosił o głosowanie za wprowadzenie projektu uchwały. 

 Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 
 
Projekt uchwały wprowadzono w porządek obrad jednogłośnie. 
 
p.E.Bałdyga: zapytał, czy są uwagi do nowego porządku obrad. 
p.E.Bałdyga – poprosił o głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji. 

Wytypowano następujących kandydatów: 

p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 

p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali powołani jednogłośnie radni: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
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Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
p. J. Żurek – Wójt Gminy Konopiska: odczytał sprawozdanie. Poinformował, że W trakcie 
realizacji są zadania :budowa OSP w Aleksandrii – Wozownia; odbudowa drogi gminnej 
ulicy Jowisza w Konopiskach; budowa zjazdu łączącego drogę gminną ( Ulica Zjazdowa) z 
DW 904 w Rększowicach. Przyjęto darowiznę działki pod park w Aleksandrii. Ogłoszono 
przetarg na sprzedaż działki w Konopiskach przy ul. Różanej.Ogłoszono przetarg na 
wydzierżawienie dwóch lokali użytkowych w Konopiskach przy ul. Sportowej 1. Podpisano 
umowę z Wojewodą Śląskim na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”. 
Pogram dotyczy zakupu książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych na kwotę 8 770,00 
Wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie zwrotu kosztów za kształcenie młodocianych 
pracowników. Przygotowano i złożono wniosek do BOŚ na pracownię przyrodniczo- 
biologiczną w ZS w Konopiskach na kwotę 61500zł. Podpisano umowę na wsparcie zadania 
pn. „Propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska, poprzez organizację 
cyklu 5 imprez sportowych o nazwie KONOPISKA – CUP 2015”. Przeprowadzono analizę 
art. 30 Katy nauczyciela dot: wypracowania średnich wynagrodzeń przez nauczycieli. 
Otrzymaliśmy 277 400,55 zł. dofinansowania dla operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska” w ramach PROW. Wypłacono uczniom dotację 
celową w ramach programu „Wyprawka szkolna 2015” na kwotę 5 540 zł. Zatwierdzono listę 
osób do Nagrody Sportowej Wójta Gminy na kwotę 3 600 zł. Podpisano umowę na 
świadczenie usług w zakresie tłumacza języka migowego na 2 lata. Poza tym poinformował, 
że uczestniczył w uzgodnieniach dotyczących świadczenia usług odbioru i zagospodarowania 
odpadami komunalnymi w UG Koszęcin; w uzgodnieniach w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego dotyczących RIT- ów; w podpisaniu umowy z firmą ROMEX na 
budowę strażnicy w OSP Aleksandria; w spotkaniu Związku PWiK w Krynicy Zdroju; w 
obchodach Święta Górników w Częstochowie; w zawarciu aktu notarialnego na przejęcie 
darowizny od Starostwa Powiatowego działki pod park a Aleksandrii; w prezentacji Gminy 
Morawica w woj. Świętokrzyskim;  w Sesji Rady Powiatu  Częstochowskiego. 

Rada Gminy przyjęła informacj ę oraz sprawozdanie Wójta. 

Ad.6. Interpelacje radnych. 

p. A. Świtek: zgłosiła źle zamontowane znaki w chodniku przy ulicy Gościnnej w 
Aleksandrii. 

p. S. Górniak: zgłosił, że przy drodze 904, zjazdy na posesje są wykonane niezgodnie z 
przepisami. Powinny być tam skosy 1:1 ( 3,5m x 3,5m) a wykonane są pod kątem prostym. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że znowu zaczyna się podważanie rzetelności, jak w przypadku 
budowy kanalizacji. Dodał, że to już jest kontynuacja budowy. Zapytał, dlaczego pan walczy 
dopiero teraz. 

p. Górniak: odpowiedział, że był w tym miejscu osobiście i był tam też insp. Kowalik. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że teraz jest w tym miejscu 1:1, ale 2:1 też jest dobre. Dodał, że 
ludzie są z tego zadowoleni, natomiast skosy są kątem własnym, a poprawki można nanieść 
na każdym projekcie. 

p. E. Bałdyga: zapytał czy odpowiedź jest zadawalająca. 
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p. M. Chudzik – Radny Powiatowy: dodał, że odpowiedź jest prawidłowa. 

p. Górniak: odczytał pisemną interpelacje w sprawie realizacji inwestycji p.n przebudowa 
drogi Rększowice Hutki.(stanowi załącznik dokumenatcji) 

p. A. Jarosz: skierował się do Radnego Powiatowego, z pytaniem o zgłoszenie w Starostwie 
do realizacji budowy drogi na Wąsoszu. 

p. O. Szczepańska: zgłosiła potrzebę budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Kopalni. 
Poprosiła również o wylanie lepikiem łazienek. 

p. M. Chudzik – Radny Powiatowy: odpowiedział, że zgłosił już zadanie p. Jarosza i sprawę 
chodnika p. Szczepańskiej. 

p. Walentek: zapytał o sprawę nagród sportowych na łączną kwotę 3600 zł.  

p. Z. Skwara – sołtys Aleksandrii I: zgłosił, że na ul. Górnej niedrożna jest kratka. 

p. Górniak: dodał, że wyprasza sobie nastawienie p. Wójta do jego interpelacji. Dodał, nie 
życzę sobie aby Wójt nazywał „zadymiarzami” radnych którzy wnoszą niewygodne dla Pana 
interpelacje. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w STATUCIE Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 
p.dr Grzesiak: omówił uchwałę. 

p. E. Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania? 

Pytań nie było.  

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 92/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w STATUCIE 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Konopiskach. –przyjęta jednogłośnie. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Statutu Gminy Konopiska. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 
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p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 93/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie w sprawie 
Statutu Gminy Konopiska. – przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie opłaty targowej na 2016 rok. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 94/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej 
na 2016 rok. – przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy. 

Po przerwie: 

Ad. 10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2016 rok. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 
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Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 95/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.– przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 
transportowych na rok 2016. 
p. J. Janik – Skarbnik Gminy oznajmiła, że zmieniła się nieznacznie nazwa uchwały oraz 
dołożony jest 1 paragraf. 

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 96/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek w 
podatku od środków transportowych na rok 2016.– przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny oraz ustalenia wzoru informacji podatkowej na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny. 
p. J. Janik: poinformowała o drobnych korektach. 

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
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p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 97/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz ustalenia wzoru informacji podatkowej 
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.– przyjęta jednogłośnie.  

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do realizacji projektu 
partnerskiego pod nazwą „Dru żyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 98/XVI/2015 z dnia dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Konopiska do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Dru żyna Powiatu” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 
9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. – przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 14. Podjęcia uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
p. M. Badora: oznajmiła, że na wniosek Rady, dołożony został jeden paragraf (nr 9) o 
sprawozdaniu dla Wójta. 

p. E. Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania. 
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Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 99/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.. – przyj ęta jednogłośnie. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach. 
 p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 100/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.– przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe II". 
p. E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach, czy są jakieś pytania. 

p. Górniak: zapytał, czy Gmina poniesie jakieś konsekwencje finansowe z uchwalenia tego 
projektu. 
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p. Zaleski: odpowiedział, że Gmina nie ma w tym przypadku żadnych zobowiązań, natomiast 
ukazane dochody będą następstwem na przestrzeni lat. Istnieje też ewentualność, że KOST 
BET nie nabędzie i nie zagospodaruje tego terenu- wówczas nie będzie żadnych skutków. 

p. Kołodziejczyk: zapytał o §14. 

p. Zaleski: udzielił odpowiedzi. 

p. E. Bałdyga: zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 101/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe II". 
przyj ęta jednogłośnie. 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 



 11

Uchwała nr 102/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 
2016.- przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 
p. J. Janik: krótko omówiła zmiany. 

p. E. Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania. 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.R.Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała nr 103/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Konopiska na 2015 rok. - przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2015-2024. 
p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisji wspólnej Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.A.Świtek -odczytała uchwałę. 

p.E.Bałdyga-proszę o głosowanie nad uchwałą. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 104/XVI/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024. - przyjęta jednogłośnie. 
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Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje. 
p. J. Żurek: nawiązując do sprawy znaków w chodniku w Aleksandrii – powiedział, że sprawę 
trzeba sprawdzić. Sprawa źle zrobionych skosów – omówione wcześniej. Odpowiadając na 
pisemną interpelację, dot. drzew – odpowiedział, że złożony był wcześniej wniosek, po czym 
Gmina dostała zgodę na wycięcie, a osoby, które tego dokonywały, oznajmiły, że mieliśmy 
dużo szczęścia, ponieważ drzewa były bardzo kruche. Z naprawą przeciekającego dachu 
trzeba czekać do wiosny. Jeśli chodzi o czyszczenie studzienek na ul. Górnej, to będzie trzeba 
to powtórzyć również wiosną. Wspomniał o Pasmach, w których nie powinno być niektórych 
treści, a które się ukazały i poróżniły ludzi.  

p. E. Bałdyga: zapytał, czy są pytania. 

p. Poleszczuk: dodał, że strażacy również bez dokumentacji nie mogą ściąć grubego drzewa. 

Ad. 21. Sprawy różne. 

p. E. Bałdyga: odczytał pismo od Prezydenta Częstochowy w/s Województwa 
Częstochowskiego. 

p. M. Chudzik: zaproponował, aby Rada obrała stanowisko, na kolejną sesję.  

p. E. Bałdyga: przedstawił pismo dotyczące wniosków w/s statuetek Starosty 
Częstochowskiego. 

p. E. Bałdyga: zapytał czy są jakieś pytania. 

p. A. Jarosz: skierował się do radcy prawnego – p. W. Rodak z pytaniem, czy bus dla osób 
niepełnosprawnych zwolniony jest z opłaty viatol. 

p. W. Rodak: odpowiedziała, że musi sprawdzić obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

p. O. Szczepańska: poprosiła, aby chodnik na odcinku Kopalnia – Konopiska został 
dokończony. 

Ad.22. Zakończenie obrad 
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 12.20 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Aneta Poks                                                                              Edward Bałdyga 
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Wnioski z obrad XVI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 1 grudnia 2015 r. 

p. A. Świtek: zgłosiła źle zamontowane znaki w chodniku przy ulicy Gościnnej w 
Aleksandrii. 

p. S. Górniak: zgłosił, że przy drodze 904, zjazdy na posesje są wykonane niezgodnie z 
przepisami. Powinny być tam skosy 1:1 ( 3,5m x 3,5m) a wykonane są pod kątem prostym. – 
odpowiedź udzielona na sesji. 

p. Górniak: odczytał pisemną interpelacje w sprawie realizacji inwestycji p.n przebudowa 
drogi Rększowice Hutki.(stanowi załącznik dokumenatcji) – udzielona odpowiedź pisemna. 

p. Z. Skwara – sołtys Aleksandrii I: zgłosił, że na ul. Górnej niedrożna jest kratka. 

p. A. Jarosz: skierował się do radcy prawnego – p. W. Rodak z pytaniem, czy bus dla osób 
niepełnosprawnych zwolniony jest z opłaty viatol. 

p. O. Szczepańska: poprosiła, aby chodnik na odcinku Kopalnia – Konopiska został 
dokończony. 
 
 


