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Protokół Nr 7/2017 

z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 maja 2017 r., od godz. 12: 00 do godziny 14:00  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XXXIV sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Radny Pan Krzysztof Kruk. 

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

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 radnych, 

co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy Konopiska –pana 

Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią Zofię Kuśmierską, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę 
Janik oraz radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak, sołtysów i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI, XXXII, XXXIII sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII, XXXIII sesji, za przyjęciem: 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

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 XXXI, XXXII, XXXIII 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ 

Konopiska za 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania 

ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Konopiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Sprawy różne i zapytania. 

17. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynęły cztery projekty uchwał, zaproponował 

wprowadzenie w następujących punktach: 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Wojewody Śląskiego o zbadanie czy radny Edward 

Bałdyga narusza bądź naruszał kiedykolwiek w okresie sprawowania mandatu zakaz z art. 24f 

ustawy o samorządzie gminnym. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 236/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. 

Rady Gminy Konopiska 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 237/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. 

Rady Gminy Konopiska 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 228/XXXI/2017 z dnia 21 marca 2017r. Rady 

Gminy Konopiska  

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie wprowadzenia w/w. projektów uchwal do porządku 

obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w/w. uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał aktualny porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ 

Konopiska za 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania 

ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Konopiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Konopiska na lata 2017-2024. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Wojewody Śląskiego o zbadanie czy radny 

Edward Bałdyga narusza bądź naruszał kiedykolwiek w okresie sprawowania mandatu 

zakaz z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. 

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 236/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. 

Rady Gminy Konopiska 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 237/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. 

Rady Gminy Konopiska 

18.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 228/XXXI/2017 z dnia 21 marca 2017r. 

Rady Gminy Konopiska. 

19. Odpowiedzi na interpelacje. 

20. Sprawy różne i zapytania. 

21. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

 

Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

p.E.Bałdyga – zaproponował: 

p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 
 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 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: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

 

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

Sprawozdanie przedstawił p. Jerzy Żurek – Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego 

protokół). 

 



 

4 

 

p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania?  

Uwag i pytań nie było. 

 

p.Wójt- odczytał raport z konsultacji społecznych projektu pt. „Poprawa efektywności 

energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Kopalni)”. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 15 do 19 maja 

2017r, dzięki którym uzyskamy dodatkowe dwa punkty (w załączeniu do niniejszego 

protokół). 

 

Ad.6. Interpelacje radnych. 

 

p.M.Poleszczuk- zwrócił się o wyjaśnienie do dyrektor GCKIR odnośnie animatora kultury, 

czemu nie ma go na orliku? Poinformował, że podczas nieobecności tego animatora zginęła 

ławka. Na skrzyżowaniu ul. Gościnnej i ul. Zielonej w kierunku ul. Przejazdowej były 

prowadzone prace konserwacyjne, czy ktoś z urzędu kontroluje to? Gro prac zostało 

wykonanych, tam gdzie są małe uszkodzenia, a zastawione zostały te duże. Czy można 

zasygnalizować, jeśli już ten sprzęt jest, żeby zostało wszystko wykonane? 

 

p.O.Szczepańska- nawiązała do Dni Konopisk, rozgrywek tenisa stołowego, zwróciła się z 

prośbą czy jest możliwość przywrócenia p. Żydka do prowadzenia zajęć tenisa stołowego.  

Poinformowała, że na rozgrywkach było bardzo mało dzieci, dorosłych, jak te zajęcia 

prowadził p. Żydek zawsze było bardzo dużo ludzi. 

 

p.A.Jarosz- zapytał, czy wpłynęła informacja od wojewody dot. terenu po dawnym kółku 

rolniczym w Drugim Wąsoszu? Prosił o pomoc dot. zlokalizowania placu zabawa w Drugim 

Wąsoszu. Czy na gruncie, który nie należy do gminy można zlokalizować taki plac zabaw? 

Czy już jest podany termin budowy chodnika na Drugim Wąsoszu? 

 

p.W.Gajos- powrócił do tematu ruchu samochodów ciężarowych po drogach w Jamkach, 

kiedyś ten temat był poruszany, miało to być wyjaśnione. Poprosił o ograniczenie tonażu, 

ruchu dużych samochodów na drodze Jamki, z uwagi na liczne skargi mieszkańców. Nie da 

się tamtędy przejechać jak jadą tiry. 

 

p.J.Walentek- poparł wniosek p.W.Gajosa, gdyż droga w Jamkach już popękała. 

 

p.R.Kołodziejczyk- nawiązał do sprawozdania wójta, poprosił o wyjaśnienie dot. pieniędzy na 

ul. Lipową, które wpłynęły. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że tak późno PROW refunduje. 

 

p.R.Skoczylas- zapytał, czy będzie budowany w tym roku chodnik na ul. Przejazdowej? 

 

 

Ad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 

GOZ Konopiska za 2016 r. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na Komisjach Rady Gminy, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
Głosowało 14 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 239/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP 

ZOZ GOZ Konopiska za 2016 r. - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na Komisjach Rady Gminy, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Uchwała Nr 240/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017  

-podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na Komisjach Rady Gminy, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 241/XXXIV/2017 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na Komisjach Rady Gminy, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 



 

6 

 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 242/XXXIV/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym 

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska. 

 

p.R.Kołodziejczyk- zapytał, czy mamy nowy projekt uchwały ze zmianą, która była 

omawiana na komisjach? 

 

p.K.Zygier- nie, wyjaśniła, że radni dostali projekt, a później nastąpiła zmiana w załączniku 

nr 3 pkt 6, która wynikła z uwagi, iż jednocześnie można starać się o dofinansowanie z 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach. Odczytała 

zmianę w projekcie uchwały. 

  

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na Komisjach Rady Gminy, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 243/XXXIV/2017 w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym 

dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona na Komisjach Rady Gminy, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 244/XXXIV/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność 
gminy - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 
 

p.Wójt i p.Skarbnik – omówili projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie, WPF oraz 

uchwałach zmieniających. 
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p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 245/XXXIV/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 

rok - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 
 

p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 246/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2017-2024 - podjęta jednogłośnie. 

 

Przerwa. 

Po przerwie. 

 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Wojewody Śląskiego o zbadanie czy radny 

Edward Bałdyga narusza bądź naruszał kiedykolwiek w okresie sprawowania mandatu 

zakaz z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. 
 

p.W.Rodak- omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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Uchwała Nr 247/XXXIV/2017 w sprawie wniosku Wojewody Śląskiego o zbadanie czy 

radny Edward Bałdyga narusza bądź naruszał kiedykolwiek w okresie sprawowania 

mandatu zakaz z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 236/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 

2017r. Rady Gminy Konopiska 
p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 248/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę nr 236/XXXIII/2017 z dnia 27 

kwietnia 2017r. Rady Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 237/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 

2017r. Rady Gminy Konopiska  
p.E.Bałdyga-uchwała była omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 249/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę nr 237/XXXIII/2017 z dnia 27 

kwietnia 2017r. Rady Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 228/XXXI/2017 z dnia 21 marca 

2017r. Rady Gminy Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 250/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę nr 228/XXXI/2017 z dnia 21 marca 

2017r. Rady Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 
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Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p.I.Lisek- udzieliła odpowiedzi- dnia 13 maja 2017 roku na turnieju sołeckim ławka jeszcze 

była. Zginęła po turnieju. Wyjaśniła, że mamy obowiązek udostępniać orliki, które powinny 

być otwarte cały czas, a są otwarte od godz. 8:00 do 22:00. Mieliśmy kontrole, podczas 

którego orlik był zamknięty, miałam nieprzyjemność z tego tytułu. Dostaliśmy ostrzeżenie, że 

kolejnym razem otrzymamy karę finansową. Wyjaśniła, że animatorzy kultury mają do 

wypracowania swoje godziny. W regulaminie fundacji jest zapis, iż 69 godzin to są godziny 

prowadzenia zajęć w różnych miejscach m.in. na orliku, przygotowanie się do tych zajęć, 
sprzątanie itp. Poinformowała, iż od kolejnego miesiąca grafiki wszystkich animatorów 

zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu. Jedynym wyjściem jest założenie 

monitoringu. Ktoś, kto ukradł ławę musiał mieć duży samochód do schowania jej, bo była 

duża i ciężka. Krzywdząca jest wypowiedź, że coś zginęło pod nieobecność animatora. 

 

Dyskusja dot. animatorów kultury. 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. ul. Gościnnej- właściciel nie informował, nas, co planują 
zrobić, nie zapraszają nas na odbiory. Możemy wysłać pismo w tej sprawie, jest to na naszym 

ternie. Odpowiedź dot. p.Żydka- wyjaśnił, że p.Żydek nie jest pracownikiem urzędu. To były 

turnieje sołeckie. Nie na wszystkich wydarzeniach są wszystkie sołectwa. To zależy od danej 

miejscowości. Wygoda zawsze jest, a ostatnio Kopalnia wygrała rozgrywki. 

 

p.I.Lisek – uzupełniła- p. Żydek jest zatrudniony w GCKIR prowadził zajęcia tenisa 

stołowego i szachy. Po sugestiach komisji, teraz miał zabrane godziny tenisa stołowego, bo 

przejęły je wszystkie szkoły. Obecnie prowadzi wszystkie szachy. Nikt nie miał obowiązku z 

naszego ramienia robić. 
 

p.E.Bałdyga- to jest zadanie sołtysów by zmobilizować mieszkańców. Podziękował Pani 

Krystynie Solińskiej za włożoną pracę, 
 

Dyskusja dot. turnieju sołectw. 

 

p.A.Ankowska- udzieliła odpowiedzi dot. terenu po dawnym kółku rolniczym. Teren po 

kółku rolniczym był zawiadywany na skarb państwa, uzyskał tytuł własności i księgę 
wieczystą. Gmina Konopiska w ubiegłym roku wystosowała pismo do Wojewody o 

przekazanie decyzją komunalizacji dla gminy. Do tej pory nie otrzymaliśmy takiej decyzji. 

Cierpliwie czekamy, bo jest duża kolejka. Wyjaśniła, że w porozumieniu z panią prawnik 

wystąpimy do starostwa o umowę użyczenia tego ternu do chwili otrzymania decyzji od 

wojewody. 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. chodnika w Wąsoszu. Jest to wstrzymane, bo nie mamy 

pełnej jasności dot. remizy. Dziś z jednostka kontrolującą w Katowicach wyjaśniliśmy 

wszystko. Zobaczymy jak nam wyjdzie przetarg, na razie to zostawimy. Odpowiedź dot. 

drogi Jamki – Leśniaki. Sygnały dot. tej drogi są od pewnego czasu, jest niebezpieczna. 

Daliśmy ograniczenia, zostało to wychwycone, że zostały zrobione niezgodnie. Wyjaśnił, że 

teraz wymaga się pełnej dokumentacji, ekspertyz, wszystko to jest w trakcie zatwierdzania. 

Podkreślone zostało, że to jest niebezpieczne dla mieszkańców. Uzyskanie wszystkich 

formalności jeszcze potrwa. Dołożyliśmy jeszcze jedną drogę Rększowice – Hutki, tam są 
mosty i musimy jeszcze ekspertyzę mostów zrobić. Robimy ta organizację, stawiamy znaki. 
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Dyskusja dot. ekspertyz mostów. 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi dot. chodnika na ul. Przejazdowej, wczoraj zostało spisane 

porozumienie na podstawie tego porozumienia możemy przygotować się do przetargu. 

Musimy uzyskać zaopiniowane od zarządu dróg wojewódzkich, co potrwa ok. miesiąca zanim 

zostanie ogłoszony przetarg. 

 

p.I.Lisek- podziękowała p.A.Świtek, która reprezentowała nas w Aleksandrii oraz wszystkim 

mieszkańcom, którzy reprezentowali naszą gminę na spartakiadzie, które odbywały się w tym 

samym czasie, co Dni Gminy Konopiska.  

 

Ad.20. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.S.Górniak- wchodzą nowe przepisy dot. prawa wodnego. Gminy będą musiały płacić za 

wodę zrzucaną z dróg gminnych. Jak to będzie rozwiązane? 

 

p.Wójt- wyjaśnił: to jest problem z zeszłego roku. W Jastrzębiu Zdroju odbyło się spotkania, 

temat był poruszany. W sejmiku województwa śląskiego też temat był poruszany. To może 

mocno uderzyć w samorządy, są protesty.  

 

p.S.Górniak- zaapelował by gmina podczas wykonywania projektów składała rozwiązania 

dot. zrzutu wód z dróg gminnych. Gmina Poczesna zrobiła podczas budowy drogi łączącej 

Brzeziny z Wrzosową, tam nie ma kanału burzowego, są przepusty, jest retencja i nie ma 

opłat z tego tytułu. Może warto zastosować takie rozwiązania? 

 

p.Wójt- sama retencja ma to do siebie, że trzeba tą wodę gdzieś odprowadzić. Tam jest teren 

słabo zaludniony, teren pokopalniany, gospodarka wodna jest ukształtowana. My nad tym 

pracujemy, do puki nie ma chodników, terenu wybetonowanego, ta woda się gdzieś 
rozchodzi. Jak zostaną zrobione ta woda musi być gdzieś ukierunkowana. Nie w każdym 

miejscu jednakowe rozwiązania pasują. Musi być jeszcze świadomość mieszkańców. 

 

p.J.Błaszczyk- złożył pisemne podziękowanie p. Wójtowi, p. Przewodniczącemu Rady, 

Radzie Gminy, członkom Komisji Oświaty za przywrócenie dofinansowania wydarzeń 
integracyjnych po 500 zł na sołectwo. W imieniu sołectwa Łaziec i Wąsosz zaprosił na 

tegoroczny piknik 18 czerwca ( w załączeniu do niniejszego protokołu). 

p.R.Skoczylas- sołtys- zapytał, kiedy zostaną naprawione dziury na łączniku ul. Gościnnej i 

ul. Mostowej? W nawiązaniu do zebrania wiejskiego czy jest już koncepcja wielofunkcyjnej 

sali wielofunkcyjnej? 

 

p.Wójt- remonty dróg są wykonywane na bieżąco. 

 

p.K.Zygier- poprosiła by zgłaszać gdzie jeszcze są dziury do załatania. 

 

p.Wójt- w temacie wielofunkcyjnej sali, odbyły się konsultacje społeczne. Trzeba przenieść 
na papier to, co było mówione. Trzeba spokojnie działać. Chciałbym rozpocząć i podpisać 
umowy, mając na uwadze, żeby nie rozsadzić budżetu. Pewne sprawy dot. kanalizacji mogą 
wypaść. Musimy wiedzieć, czego chcemy, chce mieć wszystkie wyliczenia i ogłosić konkurs. 

To, co ja chcę zrobić to jest 2 mln 775 tys. zł. 

 

p.Z.Skwara- w Aleksandrii chodzą projektanci, chcą robić projekt na kanalizację.  
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p.Wójt- wyjaśnił, iż są to przygotowania projektu kanalizacji. Ul. Przejazdowej przydałoby 

się, żeby była szersza. Potwierdzam panowie biorą zgody dot. kanalizacji. Ul. Gościnna jest w 

tym etapie, aż do szkoły. 

 

p.I.Lisek- poinformowała, że jutro są ostatni raz konsultacje od godz. 10:00 do 18:00, 

pomagamy wypełniać wnioski. Frekwencja jest duża, do 2 czerwca można składać wnioski. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował o XXXV sesji 2 czerwca o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Konopiska, XXXVI sesja 20 czerwca o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Konopiska  Podał terminy komisji w miesiącu czerwcu: 

- 12.06.2017r. godz. 12;00- Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa,  

- 13.06.2017r. godz. 11;00- Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony, 

- 19.06.2017r. godz.11;00-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- 20.06.2017 godz. 8;00-Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad.21. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:00 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


