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Protokół nr 12/2015 
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 29 grudnia 2015 r., od godz. 10.00 do godziny 12.30 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XVII 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 XVI 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. 

p. Górniak: zgłosił, że w projekcie protokołu z XVI sesji znajduje się zapis - zacytował: 
„zjazdy mają kąt własny”, który nie jest oryginalnym zapisem i każdy, kto zna się na rzeczy, 
powie, że jest to „wymyślony absurd”. Zawnioskował, więc o nagrywanie każdej sesji Rady 
Gminy. 

p. E. Bałdyga: odpowiedział, że sesje Rady Gminy są nagrywane. 

p. Sekretarz: powiedziała, że sesje Rady Gminy są nagrywane, co zapisane jest nawet z 
nowym Statucie Gminy, natomiast na poprzedniej sesji niestety zawiódł sprzęt, ale sesje są 
też protokołowane, a to jest po prostu „złośliwość rzeczy martwych”, zawsze może się coś 
stać, dlatego równocześnie do nagrywania, sesja jest protokołowana i tamta też była.  

p. Poleszczuk: zaproponował, aby przejść do kolejnego punktu obrad. 

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

Głosowało 15 radnych:„za” głosowało 12 radnych„przeciw” 1 radnych„wstrzymało się” 2 
radnych 

Rada Gminy przyjęła protokół z XVI 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 XVI 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. 
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6.Interpelacje radnych. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego uchwałą nr 212/XXII/05 z dnia 27 
czerwca 2005 r. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Konopiska. 

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

Konopiska na lata 2015-2024. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i 

opłat lokalnych. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty 

targowej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych 

Gminy Konopiska. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2016-2024 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w 
Aleksandrii” 

18. Odpowiedzi na interpelacje. 
19. Sprawy różne. 
20. Zakończenie obrad. 

 
p.E.Bałdyga-zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?  
 
p. A. Świtek: zawnioskowała, za wyrzuceniem z porządku obrad punktu 14.  
 
p. Górniak: złożył wniosek za usunięciem z porządku obrad punktu 8. 
 
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt 14: 

Głosowało 15 radnych: 
 
Rada Gminy jednogłośnie stwierdziła o zdjęciu pkt 14 z porządku obrad XVII sesji. 
 
p. E. Bałdyga: poprosił p. Górniaka, o uzasadnienie wniosku zdjęcia pkt 8 z porządku obrad 
sesji. 
 
p. Górniak: stwierdził, że na poprzedniej sesji uchwała ta została wycofana, ale została 
sprowadzona z powrotem. Powodem wycofania była chęć poczekania do końca pierwszego 
kwartału, celem analizy jak to się będzie wtedy bilansowało. Kolejnym uzasadnieniem jest, że 
na projekcie uchwały jest zapisane, że wejdzie ona w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. – 
zapytał, więc jaki jest sens tak szybkie uchwalenie jej.  
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p. A. Janik: powiedział, że nie została wzięta pod uwagę opinia komisji samorządu, która 
zawnioskowała o wstrzymaniu się z wprowadzeniem nowych stawek. Oznajmił, że nie 
rozumie, na jakiej podstawie punkt ten został ponownie wprowadzony w porządek obrad 
sesji, skoro poprzednio został zdjęty, po to, aby poddać temat analizie na komisjach, a co nie 
zostało zrobione. 
 
p. E. Bałdyga: odpowiedział, że na komisjach był omawiany i głosowany ten temat, natomiast 
punkty na sesję wnosi i potwierdza pan Wójt. 
 
p. Skarbnik: dodała, że zaszła poprawka w ostatnim paragrafie, gdzie data zostaje zmieniona z 
1 kwietnia na 1 lutego 2016 r.  

p.E.Bałdyga – poprosił o głosowanie nad zdjęciem pkt 8z porządku obrad sesji. 
 
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt 8: 

Głosowało 15 radnych:„za” głosowało 2 radnych„przeciw” 11 radnych„wstrzymało się” 2 
radnych 

Rada Gminy większością głosów opowiedziała się za pozostawieniem pkt 8 w porządku 
obrad. 

p. E. Bałdyga: zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad. 

Uwag nie było. 

p. E. Bałdyga: odczytał nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XVI 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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego uchwałą nr 212/XXII/05 z dnia 27 
czerwca 2005 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Konopiska. 

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

Konopiska na lata 2015-2024. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat 

lokalnych. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 
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Konopiska na lata 2016-2024 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii” 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 
18. Sprawy różne. 
19. Zakończenie obrad. 
 

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 13 radnych„przeciw” 1 radnych„wstrzymało się”               
1 radnych. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła nowy porządek obrad 

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: 

W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali powołani jednogłośnie radni: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 

 
Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
p. J. Żurek – Wójt Gminy Konopiska: odczytał sprawozdanie. 

p. Kołodziejczyk: nawiązując do projektu „przystanek e-kultura” – zapytał jakie będą 
konsekwencje finansowe zatrudnienia osób. 

p. J. Żurek: wstępne szacunki to koszty zatrudnienia 6 osób przez 5 lat. Są jeszcze zarzuty w 
związku z kosztami wynajmu biura projektu. Jak zostanie to zatwierdzone, to wówczas 
będziemy znać dokładny koszt. 

Rada Gminy przyjęła informację z pracy Wójta. 
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Ad.6. Interpelacje radnych. 

p. Kołodziejczyk: nawiązując do wspomnianego projektu e-kultura, zapytał czy te 6 średnich 
pensji, to jest kara jaką gmina teraz musi zapłacić czy jest to jakaś wielokrotność, ponieważ w 
ostatnich Pasmach zostało napisane, że gmina musi zwrócić 800 tys. zł.  

p. J. Żurek: odpowiedział, że nie musi. 

p. Kołodziejczyk: odczytał fragment zapisu z Pasm – trwa postępowanie wyjaśniające w 
związku z zatrzymaną informacją pokontrolną, konsekwencją może być poniesienie przez 
gminę dodatkowych kosztów w wysokości ok. 800 tys. zł. Stwierdził, że zwrócił na to uwagę, 
ponieważ Wójt mówił, że będzie 6 średnich pensji. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że na dzień wydawania Pasma obowiązywała wersja pisma 
pokontrolnego, gdzie zarzucono gminie nie osiągnięcia wskaźników dotyczących zatrudnienia 
na 6 stanowiskach, w sierpniu zostało złożone odwołanie, odpowiedź dostaliśmy przed 
samymi świętami, a na domiar wszystkiego gmina dostała 7 dni kalendarzowych (nie 
roboczych) na podpisanie lub nie podpisanie. W tej poprawionej wersji zmieniono to 
wystąpienie pokontrolne, gdzie zaliczono nam 6 stanowisk na 4 stanowiska, 2 są do 
utworzenia. W momencie, kiedy te 2 stanowiska zostaną utworzone, o czym dostaną 
informację, wówczas zostaniemy rozliczeni z projektu, który zostanie zamknięty i dopiero od 
tego momentu będzie liczone 5 lat  trwałości. 

p. Kołodziejczyk: dopytał, czy te 6 średnich pensji, można traktować jako karę. 

p. J. Żurek: odpowiedział, że nie 6 tylko 2 na okres trwałości 5 lat. 

p. Górniak: zapytał kiedy wpłynęło pismo korygujące. Zapytał, dlaczego p. Wójt 
zakwestionował jego artykuł do Pasma. Poinformował, że w uzasadnieniu dostał informację, 
że ten artykuł pełni funkcję dezinformującą, co jest synonimem kłamstwa. Zapytał, w którym 
miejscu jest zawarta ta dezinformacja.  

p. E. Bałdyga: poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwała nr 105/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Konopiska przyjętego uchwałą nr 212/XXII/05 z dnia 27 czerwca 2005 r 

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: 

Uchwała nr 105/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska- podjęta jednogłośnie. 
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p. Górniak:. Szanowni radni zanim zagłosujecie weźcie pod uwagę, kto Was wybrał. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

p. Janik: zgodnie z opinią Komisji Samorządowej stawki za wywóz odpadów komunalnych 
powinny zostać na tym samym poziomie razem z ulgami. Prośba o dopisanie do projektu 
uchwały odnoszące się do stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

p. Rodak: To nie jest wniosek formalny, to wniosek o wprowadzenie zmiany w projekcie 
uchwały, więc trzeba sformułować na czym ta zmiana ma polegać, co ma być dopisane a co 
zdjęte. Radni muszą wiedzieć, nad czym będą głosować, a nie stwierdzić wniosek „tak jak 
było”, w którym punkcie ma zostać coś dopisane.  

p. Poks: odczytała opinię Komisji Samorządowej . 

p. Rodak: czyli komisja wnioskuje aby  nie przyjąć tej uchwały. Radni wypowiedzą się w tej 
kwestii podczas głosowania.  

p. Skarbnik: w § 5 zachodzi konieczność zmiany z 1 kwietnia na 1 lutego. Pracownicy gminy 
przeliczyli ile zajmie powiadomienie mieszkańców. W ciągu miesiąca udało im się 
poinformować o zmianach.  

p. Skoczylas: gmina nie może zarabiać na śmieciach ale i nie powinna do nich dokładać. 
Wiąże się to z subwencją, którą gmina dostaje od państwa.  

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

p.R.Kołodziejczyk-odczytał projekt uchwały.  

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

Głosowało 15 radnych:„za” głosowało 13 radnych„przeciw” 2 radnych„wstrzymało się” 0 
radnych. 

Uchwała nr 106/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- przyjęta większością głosów.  

10 minut przerwy  

Po przerwie  

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska. 

p. Świtek: odczytała projekt uchwały.  
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p. Wołczyk: w konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Konopiska, czy w tym 
punkcie chodzi o każdego mieszkańca czy jedynie o osoby posiadające prawo wyborcze? 

p. Sekretarz: nie ma takiego ograniczenia, przez Internet nie ma możliwości sprawdzenia 
wieku osoby biorącej udział w konsultacjach, nie ma ograniczenia do osób pełnoletnich 
ponieważ konsultacje mogą dotyczyć również młodzieży.  

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

Głosowało 15 radnych: 

Uchwała nr 107/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska- przyjęta 
jednogłośnie.  

Ad. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok. 

p.E.Bałdyga-uchwała omówiona na Komisjach czy są jakieś pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 

p. Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały.  

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

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 

„wstrzymało się” 0 radnych 

Uchwała nr 108/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Konopiska na 2015 rok.- przyjęta jednogłośnie.  

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2015-2024. 

p.E.Bałdyga: czy są jakieś pytania? 

Pytań nie było. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 

p. Świtek: odczytała projekt uchwały.  

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

Uchwała nr 109/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024- przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie  poboru i inkasa podatków i 
opłat lokalnych. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 

p. Skarbnik: omówiła drobne zmiany w projekcie. Zmiana w § 1 będzie dołączony zapis Rady 
Gminy Konopiska w §5 ustala się wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych w 
wysokości 10% zainkasowanej kwoty, § 2 ze starego tekstu zostanie wykreślony i 
analogicznie kolejne paragrafy po wykreśleniu zmienią swoją numerację. W ostatnim 
paragrafie zostanie tylko zapis Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

p.E.Bałdyga: przywracamy 10% inkasa. Czy są jeszcze pytania do tego punktu?  

Pytań nie było 

p. Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 

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

Głosowało 15 radnych: 

Uchwała nr 110/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych- przyjęta jednogłośnie 

Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty 
targowej. 

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 

p. Skarbnik: omówiła drobne zmiany. Wykreśliła ze starego tekstu §2 i przenosi go do §1 i 
analogicznie zmieni się numeracja. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

p. E. Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 

p. Świtek: odczytała projekt uchwały.  

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

Głosowało 15 radnych: 
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Uchwała nr 111/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
poboru i inkasa opłaty targowej- podjęta jednogłośnie.  

Ad. 14. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok. 

p.E.Bałdyga: Czy są jakieś pytania do pani Skarbnik?  

p. Kołodziejczyk: do punktu 38 załącznika inwestycyjnego dopisać projekt budowy 
oświetlenia na ulicy Źródlanej, Świerkowej oraz Stawowej w Konopiskach.  

p. Wójt: z projektami bądźmy ostrożni ponieważ sparzyliśmy się na chodniku w 
Konopiskach. Jeśli będą pieniądze to nie zostaną one roztrwonione.  

p. Kołodziejczyk: ze strony województwa nie będziemy mieli żadnych dziwnych problemów. 
Jeżeli chodzi o ulicę Stawową to od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, 
mniej więcej od 3 lat, powstało tam wiele budynków i wydaje mi się, że ta droga jest jedną z 
najbardziej rozwijających się w tej chwili w Konopiskach, a jest tam ciemno, strasznie.  

p.A.Janik: Czy jest możliwość żeby zamontowanie przy okazji z tego oświetlenia 14 lamp w 
sołectwie Wygoda- Walaszczyki.  

p.Wójt: Z tego wszystkiego co radni zgłosili, zostało wybrane co się dało. Zostało 
zaakceptowane, Pani skarbnik to poukładała a teraz zaczynamy tę układankę niszczyć. W 
miarę możliwości będziemy robili oświetlenie. Trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę 
skończyły się czasy, gdzie lampę mogliśmy zamontować bez jakiegoś projektu, obecnie koszt 
wynosi około 2 tys. 

p.Janik: w moim okręgu wyborczym nie został spełniony ani jeden wniosek, który został 
złożony przez Rady Sołeckie Wygody i Walaszczyk, poza jedną wiatą przystankową, która 
jest finansowana z funduszu sołeckiego.  

p.Poleszczuk: proszę przewodniczącego żeby uciął te wnioski, bo dyskutujemy na temat 
przygotowanego już projektu uchwały budżetu na 2016 rok, nie ma żadnych wniosków 
formalnych dyskutując sprawa się przeciąga. Proszę poddać to pod głosowanie. 

p.A.Janik: Na początku była mowa o stworzeniu planu inwestycyjnego na cała kadencje i nie 
miał bym nic przeciwko temu żeby to, co jest zaplanowane na 2 czy 3 lata było zrealizowane.  

p. Chmielewska: Nad projektem budżetu zastanawialiśmy się na poszczególnych komisjach, 
był czas żeby analizować co potrzeba. Pracowaliśmy nad tym, dzisiaj to jest już budżet.  

p. Bałdyga: Głosowanie nad wnioskiem radnego Kołodziejczyka o dopisanie w ramach tej 
kwoty (10 tys.) projektu na ulicę Stawową. 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” 0 radnych 
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„wstrzymało się” 0 radnych 

p. Bałdyga: Głosowanie nad projektem budżetu 2016. 

p. Kołodzejczyk: odczytał projekt budżetu 2016 

Głosowało 15 radnych:„za” głosowało 14 radnych„przeciw” 1 radny „wstrzymało się” 0 
radnych  

Uchwała nr 112/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Konopiska na 2016 rok- podjęta przy jednym głosie sprzeciwu.  

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2016-2024. 

 p.E.Bałdyga- czy są pytania do uchwały? 

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: 

Uchwała nr 113/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024- podjęta jednogłośnie.  

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”. 

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: 

Uchwała nr 114/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) 
OSP w Aleksandrii”- podjęta jednogłośnie. 



 11

5 minut przerwy  

Po przerwie 

Ad.17. Odpowiedź na interpelacje.  

p. Wójt: kiedy wpłynął protokół z kontroli gminy. Wpłynął 17 w czwartek do mnie dotarło 21 
to jest poniedziałek. Kolejna sprawa artykuły do pasm odpowiemy pisemnie. Gościnna- 
Zielona- trzeba tam pojechać i zająć stanowisko.  

Ad. 18. Sprawy różne.  

p. E. Bałdyga: Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Częstochowy czy jesteśmy za 
utworzeniem Województwa Częstochowskiego, musimy zająć jakieś stanowisko. Radny 
powiatowy Pan Chudzik upomina się o zajęcie stanowiska. Wyślijmy pismo z wyrażeniem 
zgody.  

p. z-ca Wójta: Pan Prezydent ma gotowy wzór pisma w którym każdy kto popiera tę 
inicjatywę podpisał ją osobiście.  

p.Chudzik: Na sesji rady powiatu podjęli uchwałę w kierunku utworzenia nowego 
województwa. Gdyby to się udało było by to korzystne. Wiele jednostek by zyskało były by 
nowe stanowiska pracy, nowi inwestorzy z zewnątrz.  

p.Rodak: Rada podejmuje stanowisko czy opinie w formie uchwały na postawie statutu 
ponieważ jest to podstawa prawna do podjęcia stanowiska. Na najbliższą sesje przygotujmy 
projekt uchwały. 

p. A.Janik: Poinformował, w jakich miejscach ma znajdować się oświetlenie na Wygodzie i 
Kijasie.  

p. Wójt: Podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2016, jest to drogowskaz którym będziemy 
się poruszać. Rok 2015 nie był zły udało nam się uporządkować kilka tematów. Jestem 
zadowolony ze współpracy. Złożył życzenia noworoczne.  

p. Walentek: Dlaczego warto zostać województwem częstochowskim. Jakie są korzyści?  

p.A.Janik: w obecnej sytuacji z punktu widzenia administracyjnego jest to korzystne utworzyć 
Województwo Częstochowskie.Były by nowe miejsca pracy. Z punktu widzenia zwykłego 
mieszkańca nie ma żadnego przełożenia. 

p.Chudzik: Chodzi o sprawniejsze załatwianie spraw. W województwie jest więcej środków 
finansowych. W obecnej sytuacji wiele instytucji zostało okradzionych. Trzeba przekonać 
inne powiaty. Jest to z korzyścią dla zwykłego obywatela.  

p. Górniak: Ludzie mnie pytają czy w Gminie będzie realizowane coś ze środków unijnych 
dla ludzi zmieniających piece na ekologiczne czy pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych. Czy w ramach urzędu można zorganizować pomoc dla prywatnych osób 
którzy chcieli by zamienić ogrzewania swoich budynków mieszkalnych. 
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p. Wójt: temat jest znany od lat,do niego trzeba się przygotować. To są ogromne koszty, z 
którymi niektóre gminy w Polsce nie dały sobie rady.  

 

 Ad.19. Zakończenie obrad 
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 12.30 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Aneta Poks                                                                              Edward Bałdyga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


