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Protokół Nr 14/2017 

z obrad XLI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 28 listopada 2017 r., od godz. 15:30 do godziny 15:45  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLI sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p. 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, 

Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak 

 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 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

5. Sprawy różne i zapytania. 

6. 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. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

p.E.Bałdyga – zaproponował: 

p.R.Kołodziejczyk-, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 
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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. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

 

p.H.Wolna- omówiła projekt uchwały. 

 

p.E.Bałdyga - uchwała została 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 303/XLI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

Ad. 5. Sprawy różne i zapytania.  
 

p.E.Bałdyga- poinformował o XLII sesji budżetowej dnia 15.12.2017 r o godzinnie 12:00 

oraz przedstawił terminy posiedzeń komisji. 

 

p.Wójt- poruszył temat dofinansowania do remontu komisariatu policji w Blachowni. Policja 

wnioskowała o przeznaczenie 35 tys. zł, z uwagi na korekty do budżetu możemy przeznaczyć 
kwotę ok. 5 tys. zł. W Blachowni dziś jest sesja i też poruszą ten temat. 

 

p.J.Walentek- musimy coś dać na remont. 

 

p.O.Szczepańska – podziękowała za teczki. Poprosiła o wysypanie wyjeżdżonego pobocza od 

szkoły w stronę kiosku na ul. Szkolnej. 

  

p.Wójt- to jest droga powiatowa, porozmawiam. 

 

p.P.Szczerbak- podziękował za okazałą choinkę przed urzędem gminy. 
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p.Wójt- wyjaśnił, że na przyszły rok są inne koncepcje. Najlepiej wyglądałaby na fontannie, 

ale trzeba przygotować odpowiednią konstrukcję. 
 

p.R.Skoczylas- poprosił o nawiezienie tłucznia między ul. Przejazdową a ul. Górną. 
 

p.Wójt- zgromadziłem trochę frezu. Wyjaśnił, że frez trzeba dać latem, bo się zespoli. 

Sądziłem, że będzie lepsza nawierzchnia z ul. Źródlanej. Za późno otrzymaliśmy promesę. 
Jutro mamy spotkanie trzeba zintensyfikować prace na ul. Przejazdowej. 

 

p.R.Skoczylas- dziś światła założyli. 

 

p.Wójt- będziemy rozmawiać z wykonawcami bo na ul. Zielonej jest za mało ludzi. Na ul. 

Źródlanej chodzą na okrągło dwa agregaty, pompy, filtry. Potrzebna jest pogoda do 

skończenia inwestycji. 

 

Ad. 6. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 15:45. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 

Wnioski i interpelacje z obrad XLI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 28 listopada 2017 r., od godz. 15:00 do godziny 15:45. 

 

p.O.Szczepańska – wysypanie wyjeżdżonego pobocza od szkoły w stronę kiosku na ul. 

Szkolnej. 

 

p.R.Skoczylas- nawiezienie tłucznia między ul. Przejazdową a ul. Górną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


