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Protokół Nr 10/2017 

z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 28 lipca 2017 r., od godz. 13:15 do godziny 13:45  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 13: 15 na prośbę radnego p. M.Poleszczuka, który nie mógł 

dotrzeć na obrady na godzinę 13:00. Wszyscy radni obecni na sesji wyrazili zgodę, na 

rozpoczęcie sesji o 15 min później. 

 

W XXXVII 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 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 i pracowników urzędu. 

 

 

Ad.2. 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. Ustalenie porządku obrad. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska". 

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

6. Sprawy różne i zapytania. 

7.  Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynął  jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie nadania 

imienia Szkole Podstawowej w Konopiskach. Zaproponował wprowadzenie w punkcie 6 

porządku obrad. 

p.Z- ca Wójta- omówiła projekt uchwały waz z uzasadnieniem. 

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie wprowadzenia w/w. projektu uchwały do porządku 

obrad. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w/w. uchwałę. 
 

p.E.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 przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska". 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na  

2017 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Konopiskach. 

7. Sprawy różne i zapytania. 

8.  Zakończenie obrad. 

 

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

Uwag nie było. 

 

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

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. 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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Świtek 

p.R.Kołodziejczyk. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska". 

 

p.S. Zaleski - omówił projekt uchwały waz z uzasadnieniem. 

 

Dyskusja dot. realizacji uchwały i procedur z nią związanych. 
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p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 264/XXXVII/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska"- 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 
 

p.Skarbnik – omówiła projekt uchwały. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.R.Kołodziejczyk -odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 265/XXXVII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 

rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Konopiskach. 
 

p.E.Bałdyga - uchwała została omówiona, przy wprowadzaniu do porządku obrad, czy są 
pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
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Uchwała Nr 266/XXXVII/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Konopiskach - podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja dot. zmian w świadectwach dla uczniów, związana ze zmianą nazwy. 

 

 

Ad.7. Sprawy różne i zapytania.  

 

p.Skarbnik- poinformowała o spotkaniu z sołtysami dot. funduszu sołeckiego na 2018 rok. 

Nastąpił wzrost o kwotę 75 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna kwota 

wynosi: 332312,87 zł. Wyjaśniła jak obliczany jest fundusz sołecki, w jakich obszarach 

nastąpiło zwiększenie oraz odczytała kwoty w poszczególnych sołectwach.  

p.O.Szczepańska - w Kopalni będzie remont szkoły, w związku z tym czy okna może 

wykonać nasz mieszkaniec p. Kosowski? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, iż przetarg wygrała firma i to ona wybiera sobie podwykonawców.  

 

Ad.8. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 13:45 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 


