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Protokół Nr 1/2018 

z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 stycznia 2018 r., od godz. 13:00 do godziny 14:15  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XLIII 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, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, 

radcę prawnego – panią Wiesławę Rodak, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół 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 XLII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XLII sesji 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 XLII 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 cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób.  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

gminy Konopiska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania dotacji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Sprawy różne i zapytania. 

16. Zakończenie obrad. 

                                                                

p.E.Bałdyga- poinformował: 

 

I. o zmianie nazwy projektu uchwały w punkcie 10., który obecnie brzmi: „Podjęcie uchwały 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Konopiska oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji.”, a powinien 

brzmieć: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego.”  

 

II. Zmianie kolejności podejmowania uchwał, w porządku obrad mamy: 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 

na lata 2018-2025. 

Po zmianach musimy zmienić kolejność na: 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

  

III. Wpłynął jeszcze jeden projekt uchwały: w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I". Zaproponował 

wprowadzenie w/w. projektu uchwały w punkcie 14 porządku obrad. 

 

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie zmiany nazwy projektu uchwały w punkcie 10., który 

otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego.”  
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Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku zmianę nazwy punktu 10. 

 

p.E.Bałdyga- proszę o przegłosowanie zmiany kolejności podejmowania uchwał: 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

  

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad zmianę kolejności 

podejmowania uchwał. 

 

 

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

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. 

Przemysłowa I" 

 

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- odczytał nowy porządek obrad: 

 

                                                                 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XLII 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 cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I". 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Sprawy różne i zapytania. 

17. 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 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

p.Wójt –odczytał pismo z firmy GTVBUS dot. przedstawionej oferty na organizację 
przewozów gminnych, która informuje, że wszystkie szczegóły tej oferty objęte są prawem 

autorskim i prawem chronionym. W związku z tym zabronione jest wszelkiego rodzaju 

publikowanie i rozpowszechnianie treści tej oferty – zarówno w całości, jak i fragmentach – 

a w szczególności nieuprawnione używanie jej bez wiedzy i pisemnej zgody posiadacza praw 

autorskich. Jesteśmy w trakcie prac. Wczoraj została przedstawiona nam oferta, dziś są już 
uwagi. Musimy zebrać wszystkie uwagi i dalej prowadzić konsultacje. Wyjaśnił, że transport 

jest wydatkiem bieżącym i nie wolno na niego brać kredytów. Jutro tą sprawę będziemy 

konsultować. Jeśli zostanie podpisana taka umowa, zostanie zamieszczona na BIPie. Może 

nas dużo kosztować, jeśli ktoś będzie walczył o prawa autorskie. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

p.A.Jarosz- w imieniu swoim, mieszkańców, strażaków podziękował p. wójtowi, p. skarbnik, 

pracownikom urzędu za termomodernizację budynku OSP Wąsosz – Łaziec, który teraz stał 

się wizytówką naszej gminy. 

 

p.R.Skoczylas- podziękował za chodnik w Aleksandrii. Poprosił o zgłoszenie do elektrowni 

przycięcie gałęzi, które znajdują się na linach, co powoduje włączanie i wyłączanie prądu 

oraz o usunięcie uschniętych dębów, których suche gałęzie spadają na drogę.  
 

p.K.Kruk- czy firma p.Chudzika dokona poprawek na ul. Zielonej? 

 

p.Wójt- tak zostanie to poprawione. Teraz nie da się wykonać poprawek, materiał został na 

wykonanie poprawek. 

 

p.S.Górniak- jest okres zimowy, chodniki są bardzo śliskie. Ludzie pytają, kto odpowiada za 

utrzymanie porządku na chodnikach, które bezpośrednio nie przylegają do posesji? Zgodnie z 

ustawą, jest to zadanie właściciela drogi. 

 

p.H.Bula- odnoście transportu, po przeanalizowaniu okazało się, że Jamki – Korzonek nie 

mają w niedzielę ani jednego kursu do Częstochowy. Poprosiła o wyjaśnienia, czy te kursy są 
gdzieś ukryte, czy połączone z innymi? 

 

p.A.Chmielewska- do zamieszczonego rozkładu nie ma w legendzie objaśnień wszystkich 

symboli. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że jest pod wrażeniem tej firmy, która sama tłumaczyła, że musi być 
odpowiednia częstotliwość. Przy wydrukach dzieją się różne rzeczy. Wezwiemy tego pana i 

poprosimy go o wyjaśnienia, oraz przekażemy mu nasze uwagi. 

 

p.A.Janik- uwaga do przedstawionej oferty, poprosił o przekierowanie kilku kursów by 

autobusy jechały ul. Leśną, co załatwi sprawę Walaszczyk. Na ul. Przemysłowej jest wiele 

zakładów, ludzie chodzą na nogach. Proszę o naniesienie poprawek by autobusy jeździły ul. 

Przemysłową i ul. Leśną, co rozwiąże problem transportu z Walaszczyk. Proszę również 
uwzględnić zapewnienie transportu do szpitala w Blachowni. 
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Radny p.M.Poleszczuk opuścił obrady sesji. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 311/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób. 

 

p.A.Jarosz- zaproponował dodanie punktu, zabrania się przewozu osób pod wpływem 

środków psychotropowych, dopalaczy. 

 

p.W.Rodak- wyjaśnił, że jest taki zapis dot. środków odurzających. 

 

Radny p.M.Poleszczuk wrócił na obrady sesji. 

 

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 312/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób 

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018.  

 

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

Pytań nie było. 
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p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 313/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 - podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 314/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego - podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- powitał, radnego powiatowego Mieczysława Chudzika. 

 

Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia 

komunalnego gminy. 

 

p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisji, 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 315/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy - 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2025. 

 

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

 

p.S.Górniak – w nawiązaniu do wczorajszych pytań, co będzie jak się okaże, że potrzeby będą 
większe od zaplanowanych wydatków bieżących? 

 

p.Skarbnik-wyjaśniła, trzeba będzie szukać oszczędności w innych działach. 

 

p.S.Górniak, – czym zostaną zastąpione dochody majątkowe, jeśli nie zostanie zrealizowana 

sprzedaż działek gminnych? 

 

p.Skarbnik- wyjaśniła, wydatki nie będą wykonywane jak dochodów nie będzie. Trzeba 

będzie wprowadzić zmiany do budżetu i szukać oszczędności. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p. R. Kołodziejczyk-odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 316/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-

2025 – podjęta większością głosów. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady XLIII sesji. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

p.Skarbnik- w załączniku numer 2 – wykaz inwestycji w pozycji 21 uległa zmianie nazwa 

zadania, odczytała nowa nazwę „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w 

Konopiskach ( budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej). 
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p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Uchwała Nr 317/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok – podjęta większością 
głosów. 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I". 

 

p.S.Zaleski- omówił 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 318/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. 

Przemysłowa I"- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

p. Wójta- udzielił odpowiedzi: dot. rozkładu jazdy autobusów. Uzyskałem informację, że 

firma wie i są otwarci na nasze propozycje. Zasugerowałem mu dowóz dzieci z Jamek i 

Korzonka do kościoła na mszę na godzinę 11:30. Wyjaśnił, że nie będzie to problemem 

ponieważ oni są dla nas a nie my dla nich. To wszystko kosztuje, ale na niektórych liniach 

może być nadmiar i może będziemy musieli pozmieniać. Odpowiedź dot. konarów drzew, 

razem z p. A.Ankowską byliśmy w nadleśnictwie, rozmawialiśmy na tet temat, mówiliśmy, że 

konary przechodzą na drugą stronę. Jeśli jest sytuacja, że konary spadają na drogę napiszemy 

pismo, że jeśli nie chcą w całości to susz musi być zabezpieczony. 

 

p.K.Zygier- udzieliła odpowiedzi dot. utrzymania porządku chodników. Wyjaśniła, że 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które nie przylegają 
do posesji i są w pasie dróg wojewódzkich odpowiada zarząd dróg wojewódzkich w 

Katowicach. Za chodniki, które przylegają do posesji, odpowiada właściciel posesji. Jeśli są 
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drogi powiatowe to odpowiada zarząd dróg powiatowych, jeśli są drogi gminne to odpowiada 

gmina. 

 

p.S.Górniak- w Rększowicach koło ronda jest chodnik, kto odpowiada za jego utrzymanie? 

  

p.K.Zygier- do zarządu dróg wojewódzkich, w ich imieniu takie zadania realizuje powiatowy 

zarząd dróg, czyli jest to obwód drogowy Poczesna. Nie wiem czy mają taką umowę 
podpisaną na utrzymanie chodników. 

 

p. Wójta- w powiecie Lublinieckim podczas przetargu zarząd dróg wojewódzkich umieszcza 

chodniki.  

  

p.K.Zygier- obwód drogowy Poczesna, tam proszę dzwonić, jeśli są uwagi. 

 

Ad. 16. Sprawy różne i zapytania.  
 

p.O.Szczepańska-mam pytanie do radnego powiatowego p.M.Chudzika obiecany był chodnik 

na ul. Szkolnej. Czy jest coś robione, by w Kopalni na ul. Szkolnej był chodnik? Mieszkańcy 

chodnika, nie mają, dużo dzieci chodzi do szkoły ruchliwa drogą. 
 

p.M.Chudzik- wyjaśnił, że musi być projekt zrobiony. Od 3 lat wnioskowałem o zrobienie 

tego projektu. 

 

p.O.Szczepańska-, kto musi zrobić ten projekt? 

 

p.M.Chudzik- powiatowy zarząd dróg. Potrzebny jest projekt chodnika, bo tam jest 

niebezpiecznie. 

 

p.O.Szczepańska- poprosiła o wykonanie projektu chodnika w Kopalni na ul. Szkolnej. 

 

Ad. 17. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

Sesja trwała do godziny 14:15. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

Wnioski i interpelacje z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 stycznia 2018 r., od godz. 12: 00 do godziny 14:15. 

 

Brak. 


