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Protokół nr 5/2016 
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 03 czerwca 2016 r., od godz. 9:00 do godziny 13:45 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
W XXII 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 
po przerwie dotarł Radny Jerzy Walentek i do końca obrad uczestniczyło już 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 XXII Sesji Rady Gminy. 
p.Bałdyga: Przyjęcie protokołu z sesji  XX i XXI  kto jest za przyjęciem.  
Głosowało 14 radnych – protokół zatwierdzony jednogłośnie  
 
Ad.3. 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. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 

niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konopiskach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przejmowania dróg na terenie Gminy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy 

Konopiska od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Korzonek II”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 136/XX/2016 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Konopiska”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2016. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 
GOZ Konopiska za 2015 r.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji za 
2015r.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2015 r.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2015 
rok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Roberta Kołodziejczyka na działalność 

Wójta. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska-Piła”  
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz warunków i 
sposobu ich przyznawania.  

27. Odpowiedzi na interpelacje. 
28. Sprawy różne i zapytania. 
29. Zakończenie obrad. 

p. Bałdyga: Zaproponował, aby zamienić miejscami nr 13 z 25 porządku obrad z 
zawiadomienia. Zapytał czy ktoś ma zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad.  

Głosowało 14 radnych: 
14 za - przyjęty jednogłośnie. 

p. Świtek: zaproponowała, aby wprowadzić do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonej pod drogę. 

p. W. Rodak – Radca Prawny: oznajmiła, że jest to inicjatywa uchwałodawcza. Zgodnie ze 
statutem, pod wnioskiem powinny widnieć 4 podpisy 4 radnych. Zapytała, czy pod 
wspomnianym projektem podpisy te się znajdują. 

p. Bałdyga odpowiedział, że nie ma podpisów. Wniosek formalny został odrzucony. 

p. Bałdyga: poprosił o głosowanie, kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku 
obrad. 

Głosowało 14 radnych:  
6 za; 8 przeciw; 0 wstrzymało się.  

Wniosek odrzucony. 

p. Poleszczuk: złożył wniosek, aby wyrzucić punkt 9 (podjęcie uchwały w sprawie 
przejmowania dróg na terenie Gminy Konopiska) z obrad sesji i z powrotem przekazać go 
pod obrady komisji do powtórnego rozpatrzenia.  
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Głosowało 14 radnych: 
14 za; 0 przeciw; 0 wstrzymało się. 

Pkt. 9 zdjęty z porządku obrad jednogłośnie. 

p. Sekretarz: objaśniła, że należy wprowadzić w porządek obrad punkt dotyczący  
rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną. Było to 
uzgadniane dzisiaj na komisji rewizyjnej – żeby było to wprowadzone do porządku obrad, 
ktoś to musi uzasadnić, a dokładniej pan przewodniczący komisji rewizyjnej- „dlaczego 
państwo się tym nie zajęli, a chcą żeby zajęła się tym sesja”. 

p. Poleszczuk: odczytał stanowisko komisji rewizyjnej(zał.1) 

p. W. Rodak: pismo p. Gąsiorskiego było zatytułowane „skarga”, ale nie jest to skarga, bo 
skargę do Rady można zgłosić na Wójta, albo na kierowników jednostek organizacyjnych. 
Ponadto z treści wynikało, że w/w panu chodziło o to, aby przeprowadzić kontrolę i 
ewentualnie zawiadomić organy ścigania. Zgodnie ze statutem i ustawą kontrolę prowadzi 
komisja rewizyjna, bo jest do tego powołana, ale zgodnie z planem, który uchwala Rada. 
Oczywiście takiej kontroli nie ma w planie, więc Rada może zlecić kontrolę. Poza tym nawet 
jest takie stanowisko komisji rewizyjnej. Pozostawia Radzie Gminy do rozważenia czy zlecić 
tą kontrolę czy nie. W związku z powyższym porządek obrad powinien być zmieniony na 
wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej w taki sposób: „rozstrzygnięcie wniosku o 
przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną, wykorzystania majątku Gminy przez OSP 
w Hutkach”. Jeżeli pojawi się taki wniosek, wówczas Rada przeprowadza głosowanie nad 
tym, czy zlecić tę kontrolę komisji rewizyjnej czy nie. 

p. Górniak: stwierdził, że zgodnie z KPA obojętnie, do kogo wpłynęła skarga, to ten organ 
ma obowiązek przekazać ją do konkretnej osoby/instytucji.  

p. Rodak: nie było wniosku do prokuratury. Nie było też skargi tylko wniosek o kontrolę. 

p. Bałdyga: wniosek wpłynął do przewodniczącego, zgodnie z prawem komisja rewizyjna w 
terminie otrzymała sprawę, a następnie zajęła stanowisko. Komisja rewizyjna wnioskuje, aby 
wprowadzić taki punkt pod obrady: „ w sprawie zmiany planu kontroli komisji rewizyjnej na 
rok 2016”. Zaproponował, aby pkt. ten wnieść pod obrady. 

p. Skoczylas: remiza należy pod Gminę, ale jest to stowarzyszenie. Zapytał czy są tam jakieś 
stoły czy krzesła, które zostały sprzedane. Każda straż ma swoje komisje i zebrania – czy aby 
na pewno komisja rewizyjna może w to ingerować. 

p. Bałdyga: ponownie zapytał, kto jest za wniesieniem w/w punktu pod obrady sesji w zamian 
za odrzucony pkt. 9. 

Głosowało 14 radnych: 
11 za;  

p.Bałdyga odczytał nowy porządek obrad.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Gminy. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  
6. Interpelacje radnych. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 
2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy 
Konopiska od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Korzonek II”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska-Piła”  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 136/XX/2016 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Konopiska”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2016. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP 
ZOZ GOZ Konopiska za 2015 r.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji za 
2015r.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2015 r.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 
2015 rok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Roberta Kołodziejczyka na 

działalność Wójta. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2016-2024. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania. 

27. Odpowiedzi na interpelacje. 
28. Sprawy różne i zapytania. 
29. Zakończenie obrad. 

 
p. Bałdyga: Zapytał czy ktoś ma zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad. 
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Głosowało 14 radnych: 
14 głosów za. 

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 14 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych 

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

Pan Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Wójt Gminy podziękował Pani Małgorzacie 
Jeziorowskiej za wiele lat redagowania biuletynu PASMA.  

Następnie przewodniczący udzielił głosu Panu Ryszardowi Majerowi- Senatorowi RP 

p. Ryszard Majer: podziękował za zaproszenie. Zadeklarował bliską współpracę. 

Przerwa 9:45 

Po przerwie:  

Do obrad dołączył Radny J. Walentek. 

Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.   
(zał.2) 
 
Ad.6. Interpelacje radnych. 
p. A. Jarosz: podziękował za zlikwidowanie zalewiska wodnego w miejscowości Wąsosz. 
Teraz jest nowe pobocze i nowa nawierzchnia drogi. 
 
p. Poleszczuk: zapytał kiedy zacznie się koszenie poboczy zarówno przy drogach 
powiatowych, jak i gminnych. 

p. Szczepańska: zapytała o ul. Małą, kiedy będą wykoszone pobocza. Poruszyła sprawę 
chodnika na ul Klonowej oraz chodnika na tzw „mostach”. Zauważyła, że w Konopiskach jest 
bardzo dużo dziur w drogach. Poprosiła również o porządkowanie śmieci na terenie Gminy. 

p. Chmielewska: zapytała, czy od września ruszą koła zainteresowań w szkołach. Zgłosiła 
także potrzebę odwodnienia wjazdu na plac szkoły w Łaźcu oraz wykoszenia poboczy przy 
drodze na Piłę. 

p. Roman Skoczylas: zgłosił potrzebę wyczyszczenia znaku „Gmina Konopiska” 
znajdującego się na ul Przejazdowej. Poinformował, o podpisach złożonych przez 
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mieszkańców pod sprawą chodnika. Zaapelował również o łącznik pomiędzy ul Przejazdową 
a ul Górną – nie da się nim przejechać. 

p. Gajos: poruszył sprawę drogi w Jamkach: wypłukiwanie z drogi kruszywa w okolicach 
straży; podmywanie drogi.  

p. Szczepańska: poprosiła, aby zgłosić dyrekcji PKS, żeby kierowcy autobusów zajeżdżali w 
zatoczkę, bo powstają niebezpieczne sytuacje. 

p. A. Janik: zgłosił, że trzeba zrobić coś z bobrami, które tworzą uciążliwe dla nowej drogi 
zapory.  

p. Kołodziejczyk: zgłosił temat dziury na środku skrzyżowania w Konopiskach. Poprosił o 
ponowne pomalowanie przejść dla pieszych, ponieważ są już bardzo starte. 

p. Szczerbak: poruszył sprawę braku znaków poziomych na ul. Opolskiej na zakręcie (przy 
nowo powstałym sklepie), przez wzgląd, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce oraz na łuku 
drogi przy cmentarzu w Konopiskach, na wysokości skrętu w ul. Stawową. 

p. Skwara: poprosił o interwencję w sprawie zawężonej ul. Piaskowej. Poprosił także o 
pozalepianie dziur po kanalizacji na ul. Górnej. 

p. Ryszard Skoczylas: poruszył sprawę ul. Księżycowej – pobocza zasypują jezdnię. 

p. Górniak: zgłosił powstanie wyrw i wymytych poboczy przy drodze Rększowice-Hutki. 

p. Świtek: poprosiła, aby sprawa wykaszania traw na poboczach, które utrudniają widoczność, 
nie musiała być zgłaszana na każdej sesji, tylko tak niech się ktoś tym zajmuje, tak jak zimą 
odśnieżaniem.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 

p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach 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 141/XXII/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. – przyjęta jednogłośnie. 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach. 
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 142/XXII/2016 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach.- przyjęta jednogłośnie. 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 
2016. 
p. E. Bałdyga: zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
p. J. Jończyk: skierował się do p. Radnego Stanisława Górniaka – co pan chce od strażaków 
Powiedział, że zaczęło się od szkalowania na portalu niezależnym strażaków. Przypomniał, że 
Kodeks Karny w części ogólnej jasno stwierdza – jeżeli obywatel RP wie o przestępstwie, to 
niezwłocznie powinien to zgłosić do organu ścigania. Jednak tutaj nie ma przestępstwa. 4,5 
roku temu było pana wystąpienie gdzie pan proponował, aby likwidować niektóre jednostki 
Osp w Gminie. Strażacy to pamiętają. Co panem kieruje? Strażacy robią „brudną robotę”. Od 
sesji do sesji temat OSP Hutki jest wałkowany, nie ma przestępstwa, a wciąż szarga się dobre 
imię strażaków z Hutek i nie tylko. Przypomniał także, w jaki sposób finansowane są OSP- w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest samorząd, czyli konkretnie Pan Wójt, 
do utrzymania w takim stanie jednostek OSP, żeby były zdolne do wyjazdu i służenia 
mieszkańcom. Ponadto jednostki OSP wykorzystując budynki, które mogą być gminne, ale 
działają na zasadzie ustawy o stowarzyszeniach, pozyskują pieniądze z dotacji, ze składek i z 
organizowania rożnych imprez. Zapytał, czyje interesy radny reprezentuje, bo na pewno nie 
strażaków. 
 
p. H. Ernt: oznajmiła, że bardzo długo starano się o remizę w Hutkach, ponieważ była w 
opłakanym stanie. Teraz odbywają się tam spotkania KGW, zebrania, ale też dzieci szkolne i 
przedszkolne mają tam występy. Powiedziała, że nie wie, dlaczego komuś to przeszkadza.  
 
p. Bałdyga: powiedział, że był swego czasu prezesem wspomnianego OSP, ale po otrzymaniu 
mandatu radnego – zgodnie z ustawą- zrzekł się tej funkcji na posiedzeniu zarządu. Wówczas 
funkcję tę przejął p. Ceglarek i nadal ją pełni. Sprawa była już wyjaśniana, że nie jest 
prowadzona żadna działalność. Nikt za to nie bierze pieniędzy, a jednostki rozliczane są, co 
do grosza. Zaprosił wszystkich zainteresowanych na otwarte zebrania sprawozdawczo – 
wyborcze. Corocznie rozliczani są z Urzędem Skarbowym. KGW również prowadzą 
działalność statutową i pozyskują fundusze na swoją działalność. Dodał, że bardzo dużo 
młodzieży zapisało się do OSP w Hutkach. Ta instytucja trwa już 90 lat w tej miejscowości. 
Poinformował, jako że sprawa dotyczy jego samego i jego miejscowości, wstrzyma się, więc 
od głosu.  
 
p. A. Jarosz: dodał, że każda jednostka OSP wykonuje zebranie sprawozdawcze za rok 
miniony, jest to walne zebranie, gdzie jest najwyższą władzą w każdej jednostce. Takie walne 
zebranie w tej jednostce się odbyło – komisja rewizyjna nie „doczepiła” się do niczego. 
 
p. Górniak: stwierdził, że w tej sprawie napisał interpelację, ponieważ już raz zapłacono karę 
za niezgodne wykorzystanie obiektów z projektem. Tutaj też zostały pozyskane pieniądze na 
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remont remizy w Hutkach, w związku z tym, w czasie trwania projektu, nie można było tego 
obiektu wykorzystywać w formie komercyjnej. Zauważył na portalach ogłoszenia o 
organizowaniu przez obce firmy zabaw i bali, były ceny biletu. Podane było, że organizuje to 
firma zewnętrzna, która odprowadza VAT, czyli prowadzi komercyjną działalność. 
Poinformował, że napisał tą interpelację w trosce o to, aby nie zwracać znów pieniędzy, jak to 
miało miejsce za stadion. Zwrócił się do p. J. Jończyka, by nie rzucał w jego kierunku 
oszczerstw, ponieważ nie pisał nic na temat strażaków.  
 
p. J. Jończyk: odpowiedział, że można zajrzeć w przepisy, jeśli chodzi o PROW, gdzie jasno 
jest napisane, że jeżeli był składany wniosek w tym zakresie o pozyskanie finansów unijnych 
to zgodnie z zapisem wniosku, wszystkie punkty muszą być realizowane, bo jeśli nie to 
naraża to daną jednostkę na zwrot pieniędzy. Poza tym, jeżeli ten budynek i organizacja 
spełnia warunki, może dodatkowo organizować imprezy, z których dochód przeznaczany jest 
na utrzymanie budynku. 

p.A. Świtek: odczytała uchwałę. 

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

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 2 radnych; „przeciw” 4 radnych; „wstrzymało się” 9 radnych. 

Uchwała w sprawie zmiany planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2016. – nie 
przyj ęta. 
p. A. Janik: oznajmił, że w poprzedniej kadencji, kiedy również był Radnym, udało się 
zrealizować dwa wnioski PROW-owskie – wniosek na Hutkach odnośnie remizy i wniosek na 
Wygodzie. Wnioski te realizujemy dla ludzi, by się aktywizowali i integrowali.  
 
p. Bałdyga: ta sama sytuacja jest na Wygodzie, bo otrzymali też te  same środki.  
 
p. Kołodziejczyk: odpowiedział, że każda straż i KGW prowadzi działalność statutową w 
naszej Gminie, bo musi jakoś utrzymać wszystkie rzeczy typu media, ale w omawianym 
przypadku sytuacja była trochę inna. Tutaj firma ogłaszała się, że organizuje daną imprezę, za 
którą bierze pieniądze (jest bilet wstępu) na mieniu komunalnym, to jest już „szwindel”. Poza 
tym była informacja od pana Wójta, że nie wie nic o wynajmowaniu  tejże sali. 
 
p. K. Solińska: odpowiedziała, że sami utrzymują obiekt i płacą rachunki.   
 
Przerwa 10:55 
Po przerwie: 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy 
Konopiska od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa.  
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 143/XXII/2016 w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy 
Konopiska od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa. – przyjęta jednogłośnie. 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Korzonek II”. 
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach 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 144/XXII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Korzonek II”.- przyj ęta jednogłośnie. 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Konopiska. 
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 145/XXII/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Konopiska.- przyjęta jednogłośnie. 
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska-Piła”.  
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A. Świtek: odczytała uchwałę. 

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



10 

 

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 15 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała 146/XXII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Konopiska-Piła” – przyjęta jednogłośnie. 
Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 136/XX/2016 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 147/XXII/2016 zmieniającej uchwałę nr 136/XX/2016 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.- 
przyj ęta jednogłośnie. 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach 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 148/XXII/2016 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.- 
przyj ęta jednogłośnie. 
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A. Świtek: odczytała 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 149/XXII/2016 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Konopiska.- przyjęta jednogłośnie. 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 
GOZ Konopiska za 2015 r.  
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 150/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 
GOZ Konopiska za 2015 r. – przyjęta jednogłośnie. 
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji za 2015r.  
p.E.Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 151/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji za 2015r. – 
przyj ęta jednogłośnie. 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2015 r.  
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A. Świtek: odczytała uchwałę. 

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

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

Uchwała 152/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2015 r. – przyjęta jednogłośna. 
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania, czy p. Skarbnik 
chce coś dodać? 
 
p. Skarbnik: odczytała opinię RIO. 

Pytań nie było. 

p.R. Kołodziejczyk: odczytał uchwałę. 

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

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych;  

„przeciw” 1 radny- Stanisław Górniak (imienne odnotowanie na wniosek formalny 
zainteresowanego); 

„wstrzymało się” 0 radnych. 

Uchwała 153/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok. – przyjęta. 
Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2015 
rok.  
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania, czy p. 
przewodniczący komisji rewizyjnej chce coś dodać? 
 
p. Poleszczuk: odczytał opinię komisji rewizyjnej R.G. Konopiska o wykonaniu budżetu 
Gminy Konopiska za 2015 r. oraz wniosek komisji rewizyjnej R.G Konopiska z dnia 9 maja 
2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2015 r.  
 
p. Bałdyga: odczytał uchwałę składu orzekającego RIO w Katowicach. 

Pytań nie było. 

p. A. Świtek: odczytała uchwałę. 

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

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 12 radnych;  

„przeciw” 1 radny- Stanisław Górniak (imienne odnotowanie na wniosek formalny 
zainteresowanego); 
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„wstrzymało się” 2 radnych. 

p. E. Bałdyga: stwierdził, że udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za rok 2015.  

Złożono gratulacje p. Wójtowi i p. Skarbnik. 

p. Wójt: podziękował za udzielone absolutorium. 

Przerwa 11:40 

Po przerwie: 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 
 

Pytań nie było. 

p. A. Świtek: odczytała uchwałę. 

p. Poleszczuk: zapytał czy są to drogi należące do mienia Gminy. 

p. Świtek: odpowiedziała, że nie. Są to drogi wewnętrzne. 

p. A. Janik: skierował pytanie do p. Radcy – czy Radni mogą w ogóle głosować nad 
nadawaniem nazw ulic prywatnych. 

p. Rodak: odpowiedziała, że tak. 

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

Głosowało 15 radnych: 

„za” głosowało 14 radnych; „przeciw” 0 radnych; „wstrzymało się” 1 radnych. 

Uchwała 155/XXII/2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska. – 
przyj ęta. 
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Roberta Kołodziejczyka na działalność 
Wójta. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach 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 12 radnych; „przeciw” 1 radnych; „wstrzymało się” 2 radnych. 
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Uchwała 156/XXII/2016 w sprawie skargi Pana Roberta Kołodziejczyka na działalność 
Wójta. – przyj ęta. 
Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 157/XXII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.- 
przyj ęta jednogłośnie. 
Ad.25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach 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 158/XXII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2016-2024.- przyjęta jednogłośnie 
Ad.26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania. 
p.E. Bałdyga: uchwała omówiona na Komisjach Rady Gminy czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 159/XXII/2016 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, dla 
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których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania.- przyjęta jednogłośnie. 
Przerwa 12:10 
Po przerwie: 
Ad. 27. Odpowiedzi na interpelacje. 
p. Wójt: odpowiedział, że większość interpelacji dotyczy dróg oraz aktualnych problemów po 
ulewnych deszczach. Wszystko jest sprawdzane. Na odcinku drogi Rększowice-Hutki działa 
już firma, bo to musi być zrobione. Jeśli chodzi o resztę to staraliśmy się wykorzystać 
ubezpieczenie, ale wykorzystać je można tylko kiedy wystąpi jakieś zdarzenie na drodze, 
natomiast ubezpieczenia nie dotyczy, że przyszła ulewa i zniszczyła drogę. Na bieżąco 
fotografujemy ubytki i szkody, bo istnieje możliwość, że sztab kryzysowy zapyta nas czy 
wystąpiły u nas jakieś szkody. To, co do nas należy, to oczywiście będziemy robić, natomiast 
jeśli chodzi o drogi powiatowe czy wojewódzkie to będziemy zgłaszać.  
Nawiązując do koszenia rowów odpowiedział, że można by to robić co tydzień, ale są 
określone koszty. Zazwyczaj w lipcu wszystko wykaszaliśmy, natomiast ten rok jest rokiem 
specyficznym, bo trawa bardzo szybko rośnie. Nawiązując do interpelacji dotyczącej 
chodników na ul. Przejazdowej i ul. Klonowej odpowiedział, że po wygranym konkursie 
próbował reaktywować budowę chodników, ponieważ ta budowa została po prostu 
przerwana. Udało się dokończyć chodnik w Rększowicach, była rozpiska zrobiona dotycząca 
ul. Klonowej oraz co planujemy zrobić dalej (miedzy innymi skrzyżowanie w Konopiskach i 
chodnik na Przejazdowej). Odczytał pismo od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest już 
prowadzona dyskusja, że możemy być jedyną Gminą, gdzie jak napisali – zrobią jezdnię, 
wyczyszczą rowy i zrobią wjazdy na posesję – znikną chodniki. Poza tym w żadnym 
wypadku nie pozwolą odprowadzić z podwórka wody do rowu. To nie jest tak, że my 
decydujemy o chodnikach przy drodze wojewódzkiej. 
 
p. Skoczylas: powiedział, że nigdy nie może się dowiedzieć konkretnej odpowiedzi na temat 
ul. Przejazdowej. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że projekt od skrzyżowania do ul. Szkolnej jest zrobiony. To miało 
być przygotowanie do słynnych ścieżek rowerowych i centrum przesiadkowego.  
 
p. Skoczylas: zapytał, czy pisma p. Górniaka mają wpływ na sceptyczne nastawienie ZDW do 
naszych planowanych inwestycji. 
 
p.Wójt: odpowiedział, że ma to wpływ.  
 
p.Bałdyga: odczytał pismo od mieszkańców Aleksandrii ul. Przejazdowej.  
 
p. Małgorzata Klimas ( mieszkanka ul. Przejazdowej): powiedziała, że mają popękane domu z 
powodu ciężkich aut ciężarowych, borykają się z ciągłym hałasem, poza tym przy tej ul. jest 
tylko 1 przystanek autobusowy i rowy. Oznajmiła, że są tam straszne warunki do życia. 
Mieszkańcy uwięzieni są na swoich posesjach, ponieważ nie ma nawet pobocza, które 
umożliwiłoby międzysąsiedzkie przemieszczanie się. Podczas jazdy na rowerze, wymijające 
auta powodują, że rowerzysta ląduje w rowie. Natężenie ruchu uniemożliwia przejście nawet 
na drugą stronę ulicy. 
 
p. Poleszczuk: powiedział, że większa potrzeba jest na położenie chodnika przy ul. 
Przejazdowej, ponieważ tam nie ma nawet pobocza, podczas gdy przy ul. Klonowej te 
pobocza są dość szerokie. Podkreślił, że przez wzgląd na wspomniany brak poboczy i 
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głębokie rowy - przy ul. Przejazdowej jest bardzo niebezpiecznie. 
 
p. Walentek: zapytał o jaki odcinek chodzi. 
 
p. Poleszczuk: o długość 800m gdzie stoją domy. 
 
p. Górniak: zapytał, jakie pismo zostało wysłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, na które 
wcześniej pan Wójt czytał odpowiedź.  
 
p. Wójt: odpowiedział, że wysłał interpelację p. Górniaka. 
 
p. Walentek: stwierdził, że wysyłanie tego typu pism to działanie na szkodę Gminy. 
 
p. Górniak: oznajmił, że jego intencją było to, że przy budowie chodników likwiduje się 
rowy. W latach ’50-’60 kiedy budowana była ta droga inwestor zachował możliwość 
odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z posesji znajdujących się poniżej korony drogi. W 
czasie ulew jak przedwczoraj była możliwość odprowadzenia tej wody rowami. W 
przebudowie drogi i powstaniu chodników w tych miejscach gdzie te tereny są spadowe, a 
posesja znajduje się poniżej korony drogi będą stawy jak można to było zaobserwować 3 h po 
ulewie.  
p. Wójt: stwierdził, że „pałysz” nawet zalało. Tego się nie przewidzi. 
Odpowiedział, że żadne pieniądze nie były „przesuwane”. Odpowiedział, również, że 
szerokość pasa przydrożnego w Kopalni wynika z tego, że mieszkańcy oddali część swoich 
działek. Po przeciwnej stronie na ul. Przejazdowej też nie można zrobić chodnika, bo są tam 
lasy państwowe. W gminie mamy sporo dróg wojewódzkich, którymi zarządza ZDW. 
 
p. Klimas: oznajmiła, że nie widzi współpracy ze strony Rady oraz, że nikt ich nie 
informował, żeby odstąpili część działek na chodnik. 
 
p. Bałdyga: skierował się do p. Klimas, że nawet jeśli samorząd chciałby pokryć 100% 
kosztów chodnika to i tak ZDW musi na to wyrazić zgodę. Nic nie możemy zrobić bez zgody. 
 
p. Lisek: udzieliła odpowiedzi na temat zajęć dodatkowych w szkołach, które we wrześniu 
b.r. już ruszą. 
 
p.Zygier: odpowiedziała, że znak został usunięty z drogi wojewódzkiej bo jego postawienie 
wymaga gminnego projektu organizacji ruchu i uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. 
Znak informujący stałby na DW.  
 
p. Chmielewska: ponownie poruszyła sprawę odwodnienia placu szkoły w Łaźcu. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że jezdnia i rów to jest określona działka, której właścicielem jest 
Marszałek, którego przedstawicielem jest ZDW. To on jest właścicielem tej posesji i robi sam 
sobie na niej porządek. Jedynie może zezwolić na odprowadzenie wody z innej działki na 
swoją. Tak mówią przepisy.  
 
p. Zygier: odpowiedziała, że dziura na skrzyżowaniu w Konopiskach jest na bieżąco 
zgłaszana, nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi, kiedy zostanie ona naprawiona. 
p. Wójt: jeśli chodzi o sprawę autobusu, to zostanie to zgłoszone. Bo jest to niedopuszczalne. 
Ad.28. Sprawy różne. 
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p. Skwara: poprosił o organizację telefonu kryzysowego w razie nagłych wypadków.  
 
p. Jończyk: poinformował, że w kolejnym wydaniu PASMA oraz na stronie internetowej 
będzie opublikowany komplet telefonów alarmowych. 
 
p. Szczerbak: zapytał, na czym ma polegać Spartakiada. 
 
p. Lisek: wymieniła dyscypliny sportowe występujące w Spartakiadzie. 
p. Wójt: powiedział, że 15 Gmin wyraziło chęć uczestnictwa. 
p. Bałdyga: w imieniu p. dyrektor zaprosił na 100-lecie szkoły w Hutkach. 
 
p. Lisek: podziękowała za współpracę w organizacji Dni Konopisk. Poinformowała, że termin 
Dożynek to 18 września 2016 r. Wcześniejszą tradycją było organizowanie ich w 
poszczególnych sołectwach – alfabetycznie, jednak spotykało się to z różnymi trudnościami, 
typu parkingi. Dlatego jest propozycja, aby dożynki gminne odbyły się w miejscowości 
Konopiska, a wówczas każde sołectwo oddzielnie przejdzie w korowodzie od kościoła. 
Impreza ma mieć charakter biesiadny. 
 
p. J. Błaszczyk: zgłosił, że na Dniach Konopisk było złe nagłośnienie, w związku z czym 
zaproponował, aby zmienić firmę.  
 
p. Poleszczuk: Powiedział, że po to dożynki organizowane były w poszczególnych 
miejscowościach, aby je promować, a teraz można zaobserwować powrót do 
„centralizowania”. 
 
p. Wójt: odpowiedział, że to jest tylko propozycja. 
 
p. Szczepańska: poprosiła o zatrudnienie akordeonisty w celu przygotowania się do dożynek. 
 
p. Świtek: oznajmiła, że być może złe nagłośnienie wynikło ze złego ustawienia sceny. 
 
p. H. Ernt: podziękowała, za drogę. 
 
p. Kołodziejczyk: zaproponował, aby dożynki odbywały się w Konopiskach, ale każde 
kolejne sołectwo zajmowało się ich organizacją. 
 
p. A. Janik: powiedział, że Konopiska są w centrum Gminy, dlatego dożynki powinny 
odbywać się tutaj. 
Ad.21. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p.Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 
za udział w sesji, zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Konopiska. 
Sesja trwała do godziny 13:45 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 
 
 
Aneta Poks                                                                            Edward Bałdyga 
 


