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Protokół Nr 8/2017 

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 2 czerwca 2017 r., od godz. 15:00 do godziny 16:30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XXXV sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Radny Pan Witold Gajos. 

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, Sekretarza Gminy – panią Barbarę 
Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik oraz radcę prawnego – panią 
Wiesławę Rodak, sołtysów i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, za przyjęciem: 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół został przyjęty 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 XXXIV 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopalnia. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2016 rok. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Sprawy różne i zapytania. 

14. Zakończenie obrad. 
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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). 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad.6. Interpelacje radnych. 

 

p.O.Szczepańska- zapytała czy może być obecna podczas wyboru dyrektora w Kopalni? 

Nawiązała do sprawy autobusu, który nie zatrzymuje się na przystanku, nie wjeżdża do 

zatoczki. Ostatnio nie zabrał mojej wnuczki, zrobię zdjęcia opiszę tą sprawę, bo sprawa 

wielokrotnie się powtarza. 

 

p.P.Szczerbak- zapytał, czy portal www.wkonopiskach.pl jest gminny? Jeżeli tak to, jakie są 
jego założenia? 

 

p.A.Chmielewska- poprosiła o przybliżenie informacji dot. projektu poprawa efektywności 

kształcenie, który był przedstawiany na spotkaniu z dyrektorami. 
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p.R.Kołodziejczyk- zawnioskował o uhonorowanie orkiestry z uwagi na wzorowe 

wywiązanie się z organizacji „Dni Konopisk” Pogratulował Radnemu p.Krzysztofowi Kruk i 

życzył dalszych sukcesów dla orkiestry. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopalnia. 

p.K.Zygier – omówiła projekt uchwały. 

 

p.R.Kołodziejczyk – zawnioskowałby w projektach uchwał pisać odniesienia do pozostałych 

ulic. 

 

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 251/XXXV/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopalnia - 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2016 rok. 

p.E.Bałdyga-sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Konopiska za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego, omówiono na 

Komisjach Rady Gminy - czy są pytania, uwagi do sprawozdań?  

Pytań, uwag nie było. 

p.Skarbnik - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2016 r. 

p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

dotyczącej wykonania budżetu za 2016 rok. 

 

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

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Uchwała Nr 252/XXXV/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2016 rok - podjęta 
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jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2016 

rok. 

p.M.Poleszczuk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium za 2016 rok. 

p.E.Bałdyga-odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok. 

 

p.E.Bałdyga- 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 253/XXXV/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 

2016 rok- podjęta jednogłośnie. 

 

Oklaski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska- p.E.Bałdyga i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Konopiska p.A.Świtek złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty Wójtowi Gminy Konopiska 

p.J.Żurkowi i Skarbnikowi Gminy p.J.Janik. 

 

Ad. 10. 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 oraz zmian w 

WPF. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o wyrównanie drogi z ul. Wrzosowej do Walaszczyk. 

 

p.Wójt – wyjaśnił, że to jest droga zlokalizowana w lesie. Problem polega na tym, że ta droga 

nie biegnie tak jak powinna. Kwestia wyprostowania tego wiąże się z wycinką drzew. 

Podsypać, wyrównać da się. 
 

p.R.Skoczylas- ul. Leśna łączy się z innymi drogami gdzie są straszne dziury, dobrze by było 

resztę dróg zrobić. 
 

p.Wójt – wyjaśnił, że nie możemy wszystkiego naraz wykonać. 
 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 254/XXXV/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 

rok - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 
p.Skarbnik – omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga- 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 255/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.12. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. nie zatrzymywania się autobusu w zatoczce- trzeba zrobić 
zdjęcia i opisać sprawę. Pismo w tej sprawie będzie wysłane do PKSu. Portal 

www.wkonopiskach.pl nie jest portalem gminnym.  

 

p. Sekretarz- uzupełniła odpowiedź- gmina ma tylko jedną stronę internetową 
www.konopiska.pl 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. projektu dla szkół- można dużo pieniędzy pozyskać na 

prowadzenie zajęć różnego rodzaju. Zostali poproszeni wszyscy dyrektorowie wraz z 

zastępcami. 

 

p.Z-ca Wójta- uzupełniła wypowiedź: ostatnio odbyło się spotkanie ze wszystkimi 

dyrektorami i zastępcami p.Wojtas z Agencji Rozwoju Regionalnego przybliżył temat. 

Wyjaśniła, że nie na wszystko możemy składać, bo mamy wynik powyżej średniej 

wojewódzkiej. Kwota, jaką można uzyskać to 300 tys. zł. Za tą kwotę można wyposażyć 
pracownię lub wliczyć w wynagrodzenie nauczyciela. Dyrektorzy zostali poinstruowani, teraz 

jest czas na diagnozę konkurs odbędzie się w listopadzie. 



 

6 

 

 

p. Wójt- udzielił odpowiedzi: dot. uhonorowania orkiestry- miło, że pada propozycja 

uhonorowania orkiestry. Wszyscy doceniamy, że pięknie promują naszą gminę. Podziękował 

rodzicom dzieci uczęszczających do orkiestry. Musimy się zastanowić, w jaki sposób 

możemy uhonorować orkiestrę. Zaprosił na finał Deichmann. 

 

p.K.Kruk- wyjaśnił, mamy nadzieję, że teraz będzie to szło w dobrym kierunku. Został 

wymieniony kapelmistrz. Chcemy, żeby to potężnie działało. 11 czerwca wybieramy się na 

przegląd do Lelowa. W wakacje wyjeżdżamy do Czech i na Słowację. 
 

Ad.13. Sprawy różne i zapytania.  

 

pA.Chmielewska- podziękowała p. Wójtowi za udział w spotkaniu i za zaangażowanie. We 

wtorek 30 maja 2017r. gościliśmy po raz drugi wolontariusza z Chicago. W ramach działań 
projektowych programu” English Teaching” szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Łaźcu 

odwiedził native speaker - wolontariusz z Chicago – Robert Pine. Przeprowadził  zajęcia z 

dziećmi  oraz  przybliżył uczniom tradycje żywieniowe panujące w Ameryce. Ponadto 

przeprowadził quiz dotyczący wiedzy na temat tradycyjnych świąt i zwyczajów 

obchodzonych w Stanach Zjednoczonych. Podziękowała za podsunięcie pomysłu. 

 

p.S.Górniak- poprosił o wyjaśnienie, co się dzieje w sprawie transportu publicznego? 

 

p.Wójt- odpowiedział, zostały wyznaczone trasy. Mamy trzy trasy jesteśmy w lepszej 

sytuacji, bo niektórzy nie mają wyznaczonych tras. Nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. 

 

p.O.Szczepańska- podziękowała za wykonanie boiska w Kopalni oraz za zaangażowanie 

sołtysa. Zasygnalizowała potrzebę postawienia toi toja koło boiska. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, iż postawienie takiego toi toja to nie jest dobry pomysł. Słyszymy w 

mediach, jakie dzieci mają pomysły i obawiam się ze może dojść do tragedii. 

 

p.J.Parkitny- poprosił o postawienie znaków ograniczających tonaż samochodów ciężarowych 

na drodze w Walaszczykach. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nie ma się, co martwić na zapas. W czwartek miałem spotkanie dot. 

zmian. Uzyskałem odpowiedź, że konsultacje skończyły się 10 lat temu. Wyjaśnił procedurę 
związaną z postawienie znaków.  

 

p.J.Parkitny- poparł wniosek p.R.Skoczylasa o wyrównanie drogi w Walaszczykach. 

 

p.Z.Wołczyk- poprosił o wyrównanie drogi Kopalnia – Aleksandria od ul. Stawowej,   

ul.Rolniczej do Pałysza, by dało się przejechać rowerem. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że jak przystąpi się do prac porządkowych najpierw trzeba uregulować 
sprawy własności. Wydaje się, że w tym miejscu jest droga, bo są utarte ścieżki a okazuje się, 
że jest w innym miejscu.  Na samą ul. Wrzosowa, która jest uporządkowana w 90 % ostatnio 

podpisaliśmy 46 dokumentów porządkujących.  Jest 6 kawałków, że potrzebne będą lata by to 

uporządkować.  Dużo mówiło się o ul. Zielona w Konopiskach okazało się, że trzy działki nie 

były uregulowane. Uporządkowaliśmy to, wniosek został złożony. Dużo pieniędzy 

wydaliśmy na uporządkowanie. Zróbmy na początek ul. Leśną. Jedzie się do ludzi z prośbą by 
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przekazali kilka metrów pod drogę, a oni nie chcą. Przedstawił, że tylko jeden mieszkaniec 

sam się zgłosiłby oddać kawałek ziemi koło Polaka pod wjazd. Robią się osiedla. Mówią to 

nas nie kosztuje. Wyjaśnił, że to kosztuje, były działki rolne są przekształcone na budowlane 

została wyznaczona droga, ludzie skarżą nas o odszkodowanie po cenach działek 

budowlanych.  

 

p.O.Szczepańska- poinformowała, że odda kawałek ziemi za p. Ciukiem i za p. Kosowskim 

pod drogę gminną. 
 

p.Z.Wołczyk –poinformował, że są ścieżki rowerowe a nie da się tamtędy przejechać. 
 

p.Wójt- wyjaśnił, że w najbliższym czasie będzie robiony przegląd ścieżek rowerowych. W 

miarę naszej możliwości postaramy się, aby wszystkie były przejezdne. 

 

Dyskusja dot. ścieżek rowerowych. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys - jaki zakres prac przewidziany jest w świetlicy w Aleksandrii? Dot. 

zwiększenia dla GCKIR? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, trzeba zrobić wentylację, ogrzewanie, odgrzybienie oraz poprawić dach. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys -co mamy zrobić ze starym budynkiem w Aleksandrii? Były ulewy 

wszystko się leje. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, jak teraz jest nowy to, po co mamy naprawiać stary? Po to został 

wybudowany nowy, aby stary wyburzyć. 
 

p.Adrian Biel- wyjaśnił, iż portal internetowy www.wkonopiskach.pl jest prowadzony przez 

prywatną firmę z Częstochowy Widzimy potencjał biznesowy w Gminie Konopiska, jest dużo 

przedsiębiorców. Obecnie prowadzimy w dwóch gminach portal. Zachęcił do współpracy. 

 

p.Sekretarz- w zastępstwie za p. dyrektor GCKIR poinformowała o konkursie 

organizowanym przez urząd marszałkowski województwa śląskiego ” Piękna wieś woj. 

Śląskiego”, omówiła szczegóły. Wszyscy sołtysi dostali zgłoszenia do konkursu (w 

załączeniu pod niniejszy protokół). 

 

p.E.Bałdyga- poinformował o XXXVI sesji 20 czerwca o godzinie 12:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

Ad.14. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 16:30 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 


