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Protokół nr 4/2016 
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 26 kwietnia 2016 r., od godz. 11.30 do godziny 12:10 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XXI sesji uczestniczyło 15 radnych.  
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - Pan Edward Bałdyga. Na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 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. Ustalenie porządku obrad. 
Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 
p.Bałdyga odczytał nowy porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 133/XX/2016 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024.  
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący zapytał radnych czy są za przyjęciem proponowanego porządku obrad? 

Głosowało 15 radnych- Nowy porządek obrad przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. 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:15, przeciw: 0, wstrzymało się:0 

W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali powołani jednogłośnie radni: p.A.Świtek 
p.R.Kołodziejczyk. 
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Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 133/XX/2016 w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 

p.Skarbnik: powiedziała, dlaczego należy wprowadzić zmiany do podjętej na XX sesji 
uchwały.  

p.Bałdyga: zapytał czy ktoś ma pytania?    Pytań nie było  

p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 

Głosowało 15 radnych 

Uchwała nr 138/XXI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 
133/XX/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok- podjęta 
jednogłośnie.  

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
p.Wójt: powiedział, że 2 grudnia został rozliczony projekt, dzięki któremu gmina uzyskała 
Efekt Ekologiczny. Na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim pojawiła się 
informacja o piątej edycji weryfikacji Krajowego Programu Ochrony Środowiska, dzięki 
której jest szansa na skanalizowanie kolejnych miejscowości w naszej Gminie. Im wcześniej 
złożymy wniosek, tym szybciej zostanie rozpatrzony. 

p.Skarbnik: powiedziała, z jakich rozdziałów zostaną przesunięte środki finansowe celem 
zabezpieczenia środków na to zadanie. Uzasadnienie do uchwały.  

p.Bałdyga: zapytał czy są pytania? 

p.Walentek: poprosił o ogólny zarys tego projektu? 

p.Wójt: odpowiedział, jakie warunki powinna spełniać aglomeracja. Dotyczy to głównie 
miejscowości Aleksandria.  

p.Kołodziejczyk: dopytał czy tamta aglomeracja została zamknięta, a powstanie nowa. Nie 
będzie ona rozszerzona. 

p.Wójt: zostanie utworzona nowa aglomeracja.  

p.Skoczylas: zapytał jak będzie dopłata?  

p.Wójt: powiedział 85% dofinansowania.  

p.Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały 

p.Świtek odczytała projekt uchwały 

Głosowało 15 Radnych 

Uchwała nr 139/XXI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Konopiska na 2016 rok.- Podjęta jednogłośnie  
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Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024.  
p.Skarbnik: powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są powiązane ze 
zmianą w budżecie. (Uzasadnienie w uchwale) 

p.Bałdyga: poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

p.Kołodziejczyk: odczytał projekt uchwały. 

Głosowało 15 radnych 

Uchwała nr 140/XXI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024 – podjęta jednogłośnie. 

Ad.7. Sprawy Różne. 

p.Górniak: zapytał, czemu jego artykuł nie został umieszczony się w Pasmach? 

p.Jończyk: Powiedział, dlaczego zaistniała taka sytuacja. Powiedział, że artykuły należy 
przysyłać do 15 każdego miesiąca.  

p.Bula: poprosiła o zamontowanie znaku ograniczający tonaż na odcinki Jamki-Leśniaki, 
ponieważ samochody ciężarowe niszczą nawierzchnie drogi. 

p.Kołodziejczyk: poprosił o obniżenie chodnika na ul. Opolskiej na wysokości ul.Polnej 

p.Goąsiorski: Zapytał o sprawę, którą skierował do Przewodniczącego Rady 

p.Bałdyga: odpowiedział, że odpowiedź otrzyma na piśmie.  

 

Ad.8. Zakończenie obrad.  
Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 12:10 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Beata Ledwoń                                                                              Edward Bałdyga 
 

 

 

 


