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Protokół Nr 15/2017 

z obrad XLII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 15 grudnia 2017 r., od godz. 12:00 do godziny 14:30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLII sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p. Jerzy Walentek. 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, radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak, 

sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołów z XL, XLI Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokoły były wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono 

poprawek do w/w. protokołów. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XL Sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XL sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- przyjęcie protokołu z XLI Sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLI sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad. 

 

Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał porządek obrad: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołów z XL, XLI 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 uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska  

na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska 

 na 2018 r. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje. 

13.  Sprawy różne i zapytania. 

14.  Zakończenie obrad. 

                                                                 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wpłynęły jeszcze dwa projekty uchwały: 

- zmieniającą uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków. Zaproponował wprowadzenie 

w/w. projektu uchwały w punkcie 12 porządku obrad. 

 

- w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym. Zaproponował wprowadzenie w/w. projektu uchwały w punkcie 13 

porządku obrad. 

 

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

zmieniającego uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

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

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

sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w/w. uchwałę. 
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p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołów z XL, XLI 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 uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska  

na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska 

 na 2018 r. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15.  Sprawy różne i zapytania. 

16.  Zakończenie obrad. 

                                                                 

 

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

Uwag nie było. 

 

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

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła aktualny 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 
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                            „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. Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokół). 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

p.Wójt – poinformował o odznaczeniach przyznanych przez Związek Kombatantów R.P. i 

B.W.P dla Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska - pana Edwarda Bałdygi, Wójta Gminy 

Konopiska –pana Jerzego Żurka, Zastępcy Wójta – pani Zofii Kuśmierskiej. 

 

Ad.6. Interpelacje radnych. 
 

p.A.Jarosz- wrócił się z prośbą o dodanie w wykazie inwestycji w punkcie 15 słowa „szkoły”  

 

p.A.Świtek- wiele razy było już to zgłaszane. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o usunięcie z rowów przy ul. Górnej i ul. Przejazdowej samosiejek, 

które pochylają się na drogę. Przedstawił sprawę czterech brzóz wysokich na ok 25 metrów, 

które pochylają się na linię energetyczną, co może spowodować jej zerwanie i które mogą 
spaść na drogę. Poprosił o usunięcie tych drzew lub napisanie pisma do Tauronu. 

 

p.Z-ca wójta- wyjaśniła, że już mówiła wcześniej, że sprawa zostanie rozeznana, bo drzewa 

znajdują się na prywatnej posesji. 

 

p.K.Kruk- w imieniu swoim i mieszkańców podziękowała za ul. Zieloną, ul. Różaną i ul. 

Skośną. Poprosił o wykonanie ul. Spacerowej. 

 

p.R.Skoczylas- podziękował za chodnik. 

 

p.O.Szczepańska- poruszyła sprawę lamp. Poprosiła o dołożenie dwóch lamp w Kopalni. 

Mieszkanka na ul. Szkolonej ma niepełnosprawne dziecko. Podziękowała za wysypanie 

pobocza między szkołą a kioskiem. 

 

12: 20 – przyszedł Radny Jerzy Walentek. 

 

p.R.Kołodziejczyk- poinformował, że firma, która wywozi odpady wymienia kubły na śmieci 

z 120 litrowych na 80 litrowe. Mieszkańcy proszą o wyjaśnienia w tej sprawie. 

 

p.R.Skoczylas- taki problem jest w całej gminie. 

 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 
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planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, 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 304/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej- 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. 
 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki: dot. spłaty części obligacji w kwocie 300 tys. zł, zmiany 

numeracji załącznika inwestycyjnego. Na ul Zieloną było dofinansowanie 100%, okazało się, 
że 20% musimy dać wkładu własnego, przedstawiła związane z tym zmiany. 

 

p.Wójt- wyjaśnił zmianę dofinansowania. Spełniamy warunki, by dostać 100% 

dofinansowania, pod warunkiem, że jest rzeka lub staw. Zasugerowano nam, że może to być 
sprawa sporna. Istnieje duże ryzyko, bezpieczniej, żebyśmy dołożyli 20% dofinansowania, 

niż później mamy zwracać wraz z odsetkami.  

 

p.E.Bałdyga- 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 305/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok. - Podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2017-2024. 

 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki: wprowadzenia wolnych środków, spłaty obligacji w 

wysokości 300 tys. zł, zmianę w załączniku przedsięwzięć – rekultywacja składowiska 

zadanie wieloletnie od 2013 do 2022 roku, zmiana w §1 punkt 2 do 2022 roku. 
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p.E.Bałdyga- 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 306/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024. - 

Podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady XLII sesji. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 r. 

 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki polegającą na dopisaniu w załączniku nr 4 – wykaz 

inwestycji w pozycji 15 słowa „szkoła”. W pozycji 34 będzie: zakup i montaż siłowni 

zewnętrznej przy SP w Łaźcu. Odczytała wniosek z posiedzenia komisji finansów 

p.R.Skoczylas i p.R.Kołodziejczyk - W wykazie inwestycji zdjęcie punktu 11. Modernizacja 

drogi gminnej ul. Mała w Kopalni oraz łącznika do ul. Sadowej. W to miejsce wprowadzenie 

inwestycji: wykonanie oświetlenia na ul. Przejazdowej w Aleksandrii (od ul. Leśnej przez 

KOST- BET do ul. Modrzewiowej) i na ul. Stawowej w Konopiskach(od asfaltu do 

Dziubińskiego). Otrzymałam informację, że projekt może zamknąć się w tej kwocie. Po 

złożeniu ofert można to sprawdzić. 
 

p.R.Skoczylas- wyjaśnił, że niekoniecznie zdjęcia punktu 11. można zdjąć punkt 22. Budowa 

świetlicy dla koła emerytów i rencistów. Od wielu lat walczymy o oświetlenie. Dużo ludzi 

dojeżdża do dwóch dużych zakładów pracy: do KOST- BETu i Moczarskiego. Jest tam 

bardzo duży ruch. Zginęła listonoszka w tym miejscu. 

 

p.J.Walentek- na komisji inaczej było mówione. Piotr wie lepiej, co jest potrzebne na 

Kopalni. Ten odcinek, który był robiony miał być zrywany. Teraz wychodzi, że chodzi o 

łącznik. Jestem za wykonaniem chodników i oświetlenia, bo chodzi o bezpieczeństwo ludzi. 

 

p.P.Szczerbak- to jest wprowadzanie kogoś w błąd. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, na sesji była interpelacja radnych, że końcówka ul. Małej jest 

zdewastowana. Nie wykonywalibyśmy inwestycji, która niedawno była zrobiona. Intencją 
było wykonanie końcówki ul. Małej i łącznika. Przybywa emerytów i rencistów. Nie mają 
miejsca gdzie się spotkać, napić herbaty. Byłem zaproszony na spotkanie i widziałem jak 

jedni drugim siedzą na kolanach nie mają miejsca. Trzeba docenić starszych ludzi, których 

przybywa. Przymierzamy się, aby w dawny budynek USC zrobić dzienny dom pobytu dla 

osób starszych oraz rehabilitację. W urzędzie przybywa zadań, mamy coraz większą 
biurokrację, nie mieścimy się. Planowany budynek ma być blisko urzędu by muc przenieś tam 
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jakiś wydział, jeszcze nie wiemy, jaki. Na początku będzie tam koło emerytów i rencistów a 

później urząd. Po zwolnieniu budynku gimnazjum jest tam planowane przeniesienie 

przedszkola. Biały budynek musimy wyburzyć. Kończy się okres trwałości i musimy się 
zastanowić nad zagospodarowaniem i stworzeniem centrum. Trzeba uszanować ludzi 

starszych. Nie dajmy się zwariować. Wyjaśnił, że światła na ul. Przejazdowej zostały 

wymuszone prze policję. Została zwiększona na tym odcinku liczba sprzętu i ludzi, by 

zmieścić się w terminie.  

 

pR.Skoczylas- sołtys- wyjaśnił, że z funduszu sołeckiego chcieliśmy zrobić oświetlenie. 

Powiedziano nam, że droga jest wojewódzka i z funduszu sołeckiego nie można tego zrobić. 
 

p.S.Górniak- odnoście punktu 22 w wykazie inwestycji czy było robione rozeznanie zasobów 

lokalowych w gminie? Mamy dwie umowy użyczenia obiektów dla OSP. Czy w świetlicy 

można umieścić koło emerytów i rencistów? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że po to jest tak zapisane nazewnictwo, by móc starać się pozyskać 
dofinansowania. Musi być własnością gminy oddaną w użytkowanie dla koła emerytów i 

rencistów. Jest coraz więcej środków do pozyskania dla seniorów. Drugi temat, którym się 
posługiwano, można coś takiego zrobić na peryferiach, jest blisko gminy, jest gdzie 

zaparkować, jest możliwość podłączenia do kanalizacji itp. Przedstawił, jakie wymogi ma 

spełniać. 
 

p.E.Bałdyga- remiza w Konopiskach jest na piętrze, co sprawia trudność osobą starszym tam 

się dostać. 
 

p.S.Górniak- czy było robione rozeznanie, jakie mamy lokale w gminie? Proszę o 

przedstawienie na piśmie takiej informacji. 

 

p. Wójt- wyjaśnił, gmina nie posiada lokali na ten cel. Są lokale w użyczeniu OSP lub KGW. 

 

p.S.Górniak- proszę o przedstawienie na piśmie informacji, czy było robione rozeznanie, jakie 

mamy lokale w gminie? oraz przedstawienie, jakie są lokale gminne. 

 

p.R.Skoczylas- zgadzam się z tym, co mówi pan wójt. Tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi 

dojeżdżających do dwóch dużych zakładów pracy. Przeznaczyliśmy środki z funduszu 

sołeckiego na projekt oświetlenia. Dostaliśmy telefon z urzędu gminy, że nie można tych 

środków przeznaczyć na wykonanie oświetlenia, przy drodze wojewódzkiej i że trzeba 

przysunąć na inne zadanie. 

 

p.A.Świtek- nie uważam, że pracownicy urzędu powinni być na ostatniej pozycji listy 

potrzeb. Mówi Pan „tyle macie projektów dróg”. Taka jest potrzeba w Aleksandrii by 

wszystkie drogi były oświetlone, bo wszystkie drogi są uczęszczane. Nadal nie mamy 

odpowiedzi, co z oświetleniem na ul. Przejazdowej? Ludzie dojeżdżają do pracy. We 

własnym zakresie robimy, co się da. Co z oświetleniem na ul. Przejazdowej? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, wiemy, na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego a na co nie 

możemy. Nie możemy budować oświetlenia przy drogach wojewódzkich z funduszu 

sołeckiego.  

 

p.R.Skoczylas- zrobiliśmy rozeznanie, ile dany projekt może. 
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p.Wójt- wyjaśnił, że nie ma projektów, które kosztują 4-5 tys. zł. Proszę pokazać ile z 

funduszu sołeckiego dano na te projekty? 

 

p.Skarbnik- na ul. Mostową projekt kosztował 18 tys. zł. 

 

p.A. Świtek- wyjaśniła, że chodzi o odcinek a nie o całą drogę. 
  

p.Wójt- same mapy ile nas wyniosą? Jeśli to będzie koszt taki, co powiedział projektant, to ja 

zrobię projekt oświetlenia na ul. Przejazdową za pieniądze gminne. 

 

p.E.Bałdyga- deklaracja wójta jest, że zostanie to zrobione. 

 

p.Wójt-, są robione korekty w ciągu roku, na spokojnie zostanie to zrobione. Jeśli z funduszu 

sołeckiego na te projekty wystarczy, to zostanie zrobione. Zostanie wykonany projekt 

oświetlenia od ul. Modrzewiowej do ul. Leśnej w Aleksandrii. 

 

p.E.Bałdyga-, ale nie kosztem ul. Małej. Na najbliższej sesji w styczniu lub w lutym 

podejmiemy uchwałę na wykonanie projektu oświetlenia na ul. Przejazdowej. 

 

p.R.Kołodziejczyk- na komisji była mowa o trzech lampach na ul. Stawowej. Czy ta 

deklaracja dotyczy, także ul. Stawowej? 

 

p.Wójt- jest deklaracja dla Aleksandrii. Nie wszystko możemy naraz. 

 

p.E.Bałdyga- czy są uwagi do budżetu? 

 

p.A.Jarosz- zaproponowała zmianę nazwy puntu 43 w wykazie inwestycji, polegającą na 

wykreśleniu nazwiska, podaniu adresu. 

 

p.R.Kołodziejczyk- odnośnie punktu 22. Poprosił o przedstawienie, jaki koszt był wykonania 

płyty przez pana Stracha pod dom sołecki na Walaszczykach? Prosił o przedstawienie całego 

kosztu budynku. 

 

p.J.Parkitny- koszt całkowity około 90 tys. zł. 

 

p.R.Kołodziejczyk-, jaki jest koszt utrzymania takiego obiektu? 

 

p.E.Bałdyga- teraz tego nie wiemy, zobaczymy w trakcie. 

 

p.Skarbnik- przedstawiła pozytywną opinię RIO dla projektu budżetu na 2018 rok. 

Autopoprawkę w punkcie 43 zmieni się nazwa do posesji Wygoda 15 C. 

 

p.S.Górniak- złożył wniosek o imienne odnotowanie w protokole jak głosował w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 r. oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
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Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  10 radnych 

                            „przeciw”                                    2 radnych – p. Stanisław Górniak. 

                            „wstrzymało się”                         3 radnych 

 

 

Uchwała Nr 307/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 r.- Podjęta większością głosów. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady XLII sesji. 

 

Na sesję nie wrócił radny p. Marcin Poleszczuk. 

 

p.E.Bałdyga- cieszę, się, że radni przyjęli budżet oraz, że radni z innych miejscowości poparli 

budowę sali w Aleksandrii, a radni z Aleksandrii wstrzymali się za budową sali 

gimnastycznej w Aleksandrii. 

 

p.Wójt- ostudźmy emocje. Uchwalenie budżetu wzbudza emocje. 10 radnych zagłosowało za 

budżetem. Staraliśmy się docenić wszystkie miejscowości i w każdej miejscowości coś 
zaplanować. Mamy kontakt z ludźmi, ludzie widzą to, doceniają. Nie pozwólmy by się 
wkradła polityka. Staramy się reagować na uwagi i podpowiedzi. Ten budżet jest dobrym i w 

miarę bezpiecznym budżetem. Przedstawił jak zmieniało się zadłużenia na początku było 

16.700.000 zł, w marcu za poprzednika były przygotowania na kolejne 1.600.000 zł w ciągu 

tego okresu zeszliśmy do ok. 12 mln zł. Pozwoliliśmy sobie trochę, ale maksymalnie 

dopuszczamy do kwoty 17.500.000 zł. Przy uporządkowanej gospodarce finansowej, 

zakończonych projektach, które mogły wysadzić finanse gminy. Staramy się realnie 

przedstawiać wyliczenia, żeby uchwały były bezpieczne. Podziękował tym radnym, którzy 

byli za budżetem. A tym, którzy byli przeciwni postaram się udowodnić, że się mylili. 

Otrzymaliśmy 18 miejsce za rok 2016 miło mi, że wróciliśmy na salony. W okolicach maja 

ogłoszą za rok 2017, zobaczymy, jakie będziemy mieć oceny. Możemy sobie pozwolić na 

bezpieczne ruchy i wykupić obligacje. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2018-2025. 

 

p.Skarbnik- omówiła autopoprawki: wprowadziliście Państwo w wykazie przedsięwzięć 
autopoprawki polegające na przedłużeniu realizacji zadania rekultywacja składowiska 

odpadów do roku 2022, to w tym dokumencie należy tych zmian dokonać. Na stronie 9 w 

kolumnie 11.3 będzie kwota 6.222.627,84 zł to są wydatki objęte limitem, ponieważ 
zmniejszamy wydatki na rekultywację w 2019 roku o kwotę 80.000 zł. Zwiększenie w roku 

2022 o kwotę  80.000 zł. Wykazie przedsięwzięć, na stronie 16, będzie zmiana w pozycji 

1.322 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych od 2013 do 2022 roku w roku 2013 

będzie 0 zł, a w roku 2022 będzie 80.000 zł. Kolejna zmiana na stronie 21 okres realizacji 

rekultywacji składowiska odpadów powinno być 2013- 2022. 

 

p. R. Kołodziejczyk- Panie Wójcie będę mile zaskoczony, jeśli Pan Wójt udowodni mi, że się 
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myliłem i głosowałem przeciwko budżetowi. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radny– p. Stanisław Górniak. 

                            „wstrzymało się”                         1 radny 

 

Uchwała Nr 308/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025. - 

Podjęta większością głosów. 

 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków. 

 

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

 

Dyskusja dot. zapisu w uchwale terminu wpłaty zebranych przez inkasenta podatków. 

 

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 309/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie poboru i inkasa podatków. - Podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

p.Wójt- jest to kolejna sesja, na której rozmawiamy o transporcie publicznym. Podjęliśmy 

działania zabezpieczające mieszkańcom transport publiczny. Byłem na spotkaniu wigilijnym 

”Górnej Liswarty” z innymi wójtami, na którym uzyskałem informację, że gminy otrzymały 

pismo, że z dniem 1stycznia PKS Lubliniec nie będzie funkcjonował. Może zdarzyć się taka 

sytuacja jak nastąpiła 1 września, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji, PKS przestał 

jeździć. Nie czekamy na inne gminy, robimy swoje. Pracujemy nad ekonomicznym 

rozwiązanie, by wszystkie kursy zostały. Roześlemy zapytania ofertowe do wszystkich m.in. 

do PKS, MPK itp., by nikogo nie pominąć. Zorganizujemy spotkanie radnych z firmą, która 

przedstawiła najlepsze rozwiązanie. 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 
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p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 310/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. - Podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójta- udzielił odpowiedzi: dot. dodanie do projektu budżetu na 2018 rok w wykazie 

inwestycji w punkcie 15 słowa „szkoły”. Zostanie dopisane słowo szkoły. 

Odp. dot. usunięcie z rowów przy ul. Górnej i ul. Przejazdowej samosiejek, które pochylają 
się na drogę. 
 

p.K.Zygier- w wolnej chwili zostanie to zrobione. 

 

p. Wójta- odpowiedź dot. czterech brzóz wysokich na ok 25 metrów, które pochylają się na 

linię energetyczną, co może spowodować jej zerwanie i które mogą spaść na drogę.  
 

p.Z-ca wójta- wyjaśniła, że nie mamy możliwości ingerencji, bo drzewa znajdują się na 

prywatnej posesji. Trzeba wysłać informację do Tauronu. 

 

p. Wójta- odpowiedź dot. dołożenia dwóch lamp w Kopalni. Jedna pani była, okazało się , że 

tam ta lampa jest niezasadna. Wyjaśnił, iż rozeznamy się i załatwimy ten temat. Jeśli 
będziemy robić tą gdzie jest dziecko niepełnosprawne, to założymy tą drugą. Odpowiedź dot. 

wymiany kubły na śmieci z 120 litrowych na 80 litrowe udzieli p.K.Zygier. 

 

p.K.Zygier- wyjaśniła, że w czasie wprowadzania pojemników, firma, która je dostarczała nie 

miała odpowiednich i dawała 120 litrowe zamiast 80 litrowych, a zamiast 120 dostawali 140 

litrów. Teraz wszyscy dostają prawidłowe wielkości. 

 

Ad. 15. Sprawy różne i zapytania.  
 

p.R.Skoczylas- sołtys- poruszył sprawę odśnieżania. Podczas tegorocznych opadów śniegu 

firma, która odśnieżała miała wąski pług, dużo śniegu zalegało na poboczu. 

 

p.K.Zygier- chodzi o to, że nie było pełnej szerokości? 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- tak, pług nie miał pełnej szerokości. Poprosił o wyjaśnienia dot. inkasa 

do 15 zbieramy i mamy 3 dni na wpłatę do banku. Jeśli zbiorę te pieniądze to czekam do 

następnego kwartału czy muszę w terminie 3 dni wpłacić? 

 

p.Skarbnik- wyjaśniła, że nie powinien pan pobrać pieniędzy. Powinien pan odesłać. Ludzie 

się muszą przyzwyczaić do zmiany i zabezpieczyć sobie pieniądze miesiąc wcześniej. 
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p.R.Skoczylas- sołtys- dobrze było by zimą wprowadzić wozy bojowe do wozowni, ale nie 

mamy oddymiacza, którego obiecał nam Pan rok temu. Czy jest możliwość otrzymania tego 

oddymiacza ? koszt ok 12- 14 tys. zł. 

 

p.Wójt- odnoszę wrażenie, że ta wozownia w Aleksandrii nie jest potrzebna. Tyle lat 

wybudowana i jest pusta. Wyjaśnił, że szykowane było na otwarcie, jako prezent.  

 

p.E.Bałdyga- jak będzie otwarcie, to będzie. 

 

p.J.Parkitny- poinformował o dużej ilości opon samochodowych znajdujących się w lesie w 

Walaszczykach. Przy numerze 16 w Walaszczykach lampa zapala się i gaśnie. Poprosił o 

informację jak wygląda spraw ubezpieczenia budynku na Walaszczykach. Czy wszystko jest 

ubezpieczone, kto za to odpowiada? 

 

p.Wójt- sprawdzimy to, staramy się wszystko ubezpieczać. Odnośnie opon, jak by nie było 

monitoringu przy składowisko to pewnie tam by były. Musimy podjechać i zobaczyć gdzie to 

jest. 

 

p.Skarbnik-wyjaśniła, że budynki sołeckie są ubezpieczone wraz z mieniem. 

 

p.Wójt- jak nie było by monitoringu, pewnie więcej śmieci by było koło składowiska. Trzeba 

coś z tym zrobić. Sprawdzimy to. 

 

p.A.Świtek- poruszyła sprawę odśnieżania, w jakich godzinach przyjeżdżają odśnieżać? 

Poprosiła o sprecyzowanie godziny, w jakich mają odśnieżać. 
 

p.R.Skoczylas- o otwarciu myślimy cały czas, chcemy naprawić podłogę w wozowni. 

 

p.Z-ca wójta- zostało to zgłoszone, jutro podłoga ma zostać poprawiona. 

 

p.P.Szczerbak- po ostatniej wigilii brakowało gumolitu i z tego powodu parkiet w Hutkach 

ucierpiał. 

 

p.Wójt- tam jest przewidziane malowanie. 

 

p.J.Kromołowska- w imieniu swoim i mieszkańców, pań z KGW podziękowała za 

doprowadzenie gazu do budynku KGW. 

 

p.Z.Wołczyk- zwrócił się z prośbą o nazwanie łącznika w Kopalni? Czy to nie kolidowałoby 

z pracami inwestycyjnymi? 

 

p.Z-ca wójta- na spokojnie zostanie to ustalone. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- dot. ubezpieczenia budynków. Czy nowa wozownia jest ubezpieczona? 

 

p.Skarbnik- wyjaśniła, że budynki sołeckie są ubezpieczone wraz z mieniem. 

 

p.Wójt- złożył życzenia świąteczne. 

 

p.E.Bałdyga- złożył życzenia świąteczne. 
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Ad. 16. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:30. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

Wnioski i interpelacje z obrad XLII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 15 grudnia 2017 r., od godz. 12: 00 do godziny 14:30. 

 

p.A.Jarosz- dodanie w wykazie inwestycji w punkcie 15 słowa „szkoły”  

 

p.R.Skoczylas- usunięcie z rowów przy ul. Górnej i ul. Przejazdowej samosiejek, które 

pochylają się na drogę oraz usunięcie czterech brzóz wysokich na ok 25 metrów, które 

pochylają się na linię energetyczną lub napisanie pisma do Tauronu. 

 

p.K.Kruk- wykonanie ul. Spacerowej. 

 

p.O.Szczepańska- dołożenie dwóch lamp w Kopalni.  

 

p.R.Kołodziejczyk- wyjaśnienie, czemu są wymienianie pojemniki na śmieci na mniejsze. 

 

p.S.Górniak- proszę o przedstawienie na piśmie informacji, czy było robione rozeznanie, jakie 

mamy lokale w gminie? oraz przedstawienie, jakie są lokale gminne. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- firma, która odśnieża ma wąski pług, dużo śniegu zalegało na poboczu, 

odśnieżanie na pełnej szerokości. 

 

p.R.Skoczylas- sołtys- otrzymania oddymiacza. 

 

p.J.Parkitny- zajęcie się sprawami opon samochodowych znajdujących się w lesie w 

Walaszczykach oraz lampą, która zapala się i gaśnie, przy numerze 16 w Walaszczykach. 

Uzyskanie informację jak wygląda spraw ubezpieczenia budynku na Walaszczykach. Czy 

wszystko jest ubezpieczone, kto za to odpowiada? 

 

p.A.Świtek- sprecyzowanie godziny, w jakich mają odśnieżać. 
 

p.P.Szczerbak- po ostatniej wigilii brakowało gumolitu i z tego powodu parkiet w Hutkach 

ucierpiał. 

 

p.Z.Wołczyk- nazwanie łącznika w Kopalni. Czy to nie kolidowałoby z pracami 

inwestycyjnymi? 

 


