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Protokół Nr 7/2019 

z obrad X Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 13 sierpnia 2019 r., od godz. 13:20 do godziny 15:45 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W X Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Radna Pani Anna Świtek. 

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. Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: 

radnych, Zastępcę Wójta – Panią Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę Janik, 

Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, radnego powiatowego – Pana 

Mieczysława Chudzika, sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Konopiska. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych na terenie gminy Konopiska 

zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1  

od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych 

uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Konopiska 

oraz nadania mu statutu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Konopiska na 2019 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki      w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach na zadanie pn. 

„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w 

ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Konopiska na lata 2019-2028. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na 

współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Aleksandria Druga – Ulica Księżycowa III”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska dla terenu przy 

 ul. Przejazdowej w Aleksandrii Pierwszej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska- Górka". 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska- Rekreacja". 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

25. Sprawy różne. 

26. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

 

p.R.Kołodziejczyk- wnioskuje o przesunięcie punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Konopiska oraz nadania mu statutu do komisji. 

p.J.Janik- wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 24. Podjęcie uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 oraz 

w punkcie 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

 

p.E.Bałdyga- wnioskuje o zmianę w porządku obrad przesunięcie z punku 23 do punktu 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Konopiska- Rekreacja". 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie 

punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Konopiska oraz nadania mu statutu do komisji. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  12 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radny 

                             Głosu nie oddał 1 radny. 
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Rada Gminy większością głosów wycofała z porządku w/w. projekt uchwały i skierowała 

go na posiedzenia komisji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o zmianę               
w porządku obrad przesunięcie z punku 23 do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Rekreacja". 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przesunęła z punku 23 do punktu 9. Podjęcie uchwały            

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- 

Rekreacja".  

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie w punkcie 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku w/w. projekt uchwały. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Konopiska na 2019 rok. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku w/w. projekt uchwały. 

 

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Konopiska. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych na terenie gminy Konopiska 

zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1  

od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych 

uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Konopiska- Rekreacja". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Konopiska na 2019 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. 

„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w 

ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na 

współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Aleksandria Druga – Ulica Księżycowa III”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska dla terenu przy 

 ul. Przejazdowej w Aleksandrii Pierwszej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska- Górka". 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

26. Sprawy różne. 

27. Zakończenie obrad. 
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p.E.Bałdyga- zapytał, czy są uwagi do nowego porządku obrad? 

Uwag nie było. 

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z: IX sesji Rady Gminy Konopiska. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy i 

wysłany wszystkim radnym, nie zgłoszono poprawek do protokołu. Zapytał czy są jakieś 
uwagi do protokołu? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z IX sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z IX sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Wójta Gminy (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

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

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania        

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania. 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
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Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 89/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania- 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 90/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.     

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Konopiskach- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych          

w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

p.K.Zygier- przedstawiła autopoprawki. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 91/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady   

A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 92/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska- Rekreacja".  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.S.Zaleski- przedstawił autopoprawki do uchwały. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 93/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- 

Rekreacja"- podjęta jednogłośnie. 
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Konopiska. 

 

p.A.Jarosz- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- przedstawił skargę oraz 

odczytał stanowisko komisji.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 94/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska- podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2019-2028.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 95/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18.06.2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-

2028- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019  

z 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.  

 

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

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 96/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach na 

zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie 

Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - 

etap I”. 

p.M.Chudzik- jakie będzie oprocentowanie kredytu? 

p.J.Janik- wyjaśniła, 3 %. 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 97/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028.  
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p.E.Bałdyga- uchwała była omówiona na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 98/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-

2028- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 99/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu)                          

w Konopiskach”.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 100/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radny 

 

UCHWAŁA NR 101/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego- podjęta większością głosów. 

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego 

na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„. 

  

p.M.Chudzik- wyjaśnił, że to zadanie było planowane w przyszłym rok, ale dzięki Wójtowi, 

który przeznaczył 40% środków udało się przesunąć na ten rok. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Janik- przedstawiła autopoprawkę. 
 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 102/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  
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w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie 

zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 

nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Aleksandria Druga – Ulica Księżycowa III”.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 103/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria Druga – 

Ulica Księżycowa III”-podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska dla terenu przy ul. Przejazdowej w Aleksandrii 

Pierwszej. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 104/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska dla terenu przy ul. Przejazdowej w Aleksandrii Pierwszej- podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach. 
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p.M.Chudzik- poprosił o przedstawienie, czego dotyczy projekt uchwały. 

 

p.S.Zaleski- przedstawił. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 105/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach- podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 10 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

 

Ad.22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska- Górka". 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

                            Głosu nie oddał 1 radny. 

 

UCHWAŁA NR 106/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- 

Górka"- podjęta jednogłośnie. 
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Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  0 radnych 

                            „przeciw”                                    14 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła w/w. projektu uchwały. 

 

Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

 

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

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 107/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-

2028- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.  

 

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

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 
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                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 108/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok- podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.26. Sprawy różne. 

 

p.A.Janik- podziękował za pomoc w organizacji pięknego jubileuszu na Wygodzie. 

 

p.B.Jabłońska- zwróciła się z prośbą o wyrównanie i ogrodzenie terenu boiska Konopiska- 

Górka zniszczonego przez dziki oraz wykorzystanie boiska przez młodzików. Naświetliła 

temat linii energetycznej, koło boiska, który stanowi zagrożenie. Poprosiła o poprawienie 

drogi na połączeniu ul. Modrzewiowej i ul. Lipowej. 

 

p.M.Cichoń- poprosił o pochylenie się nad problemem zdewastowanego mienia Lotu oraz 

rozważenie możliwości zamontowania i wymiany monitoringu na lepszej, jakości. 

 

p.J.Benesz- zwrócił się z prośbą o zamontowanie monitoringu przy OSP Jamki. 

 

p.A.Suchecka- poprosiła o przedstawienie informacji, jakie działania podjął wójt w sprawie 

oczyszczalni ścieków oraz o rozważenie wprowadzania systemu powiadamiania sms-owego 

mieszkańców. 

 

p.R.Skoczylas- poprosił o pomoc w rozwiązaniu sprawy ze zbieraniem składek orkiestry 

OSP. 

 

p.M.Owczarek- wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy o zmianę w mpzp i przeznaczenie 

terenu po dawnym kółku rolniczym na plac zabaw, na który chcą przeznaczyć pieniądze z 

funduszu sołeckiego. 

 

p.J.Parkitny- zwrócił się do Radnego Powiatowego z prośbą o interwencję w sprawie 

zniszczonej podczas budowy autostrady drogi powiatowej na Walaszczykach. Wyjaśnił, że 

nie dostał odpowiedzi na pismo. 

 

p.R.Kołodziejczyk- poprosił o odwrócenie lampy przy ul. Jowisza i o zamontowanie 

dodatkowej lampy. Zapytał, co urząd chce zrobić na parterze w budynku starej gminy? 

 

p.M.Chudzik- prośba o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Orlika i ul. Zielonej ze 

względu na bezpieczeństwo dzieci. 

 

p.J.Benesz- zaprosił na festyn rodzinny 7 września do Jamek. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o rozwiązanie problemu bezdomnych w budynkach po dawnej octowni 

na Wygodzie. 

 

p.M.Parandyk – podziękował za szybką interwencję wyczyszczenia rowów na ul. Kwiatowej. 
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p.I.Lisek- udzieliła odp. dot. boiska- p.K..Zygier- wyjaśniła, że tam trzeba ponieść większe 

nakłady finansowe. 

 

Dyskusja dot. boiska „ Konopiska- Górka”. 

 

p.I.Lisek- wyjaśniła, że przyjrzymy się temu terenowi i zorientujemy się, jakie to są koszty. 

Fundusze sołectw są wysokie i sołectwa mogłyby przeznaczyć część środków. 

 

p.A.Chmielewska- zaproponowała by np.: trzy sołectwa Wygoda, Konopiska i Walaszczyki 

przeznaczyły środki na ten cel. 

 

p.B.Jabłońska- czy ławeczki i stoliki można było tam zamontować? 

 

p.I.Lisek- wyjaśniła-, że to jest do przedyskutowania z radami sołeckimi. 

 

p.I.Lisek- udzieliła odp. dot. SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców, wyjaśniła, 

że gmina Starcza ma ok. 2 tys. mieszkańców a nasza ponad 10 tys. Zainteresujemy się jak to 

wygląda. Odp. dot. oczyszczalni. Poinformowała o decyzjach wydanych przez wójta, 

przekazaniu odwołań do SKO oraz o odmownych decyzjach starosty i wojewody. Odp. dot. 

orkiestry- zwrócimy się do zarządu o wyjaśnienia. Odp. dot. przeznaczenia terenu                      

w Wąsoszu- po urlopie wójta podejmiemy temat. 

 

p.K.Zygier- przedstawiła koszty związane z przekształceniem terenu. 

 

p.M.Owczarek- zaproponowała przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego. 

 

p.I.Lisek- udzieliła odp. dot. zniszczonej drogi podczas budowy autostrady- wyjaśniła, że 

udzielimy odpowiedzi po konsultacji ze starostwem. 

 

Odp. dot. oświetlenia- zostanie to sprawdzone w terenie. Odp. dot. zagospodarowania 

budynku po dawnej gminie- w chwili obecnej są wymówienia, poprosiła o cierpliwość. 
Odp. dot. lustra- wyjaśniła, że lustro już jest zamontowane. Odp. dot. problemu bezdymnych 

w budynkach po dawnej octowni na Wygodzie- wyjaśniła, że sprawdzimy stan prawny. 

Odp. dot. modernizacji skrzyżowania ul. Modrzewiowej i ul. Lipowej- p.K.Zygier- wyjaśniła, 

że w ubiegłym roku zostało to naprawione, obecnie staramy się o środki na to to zadanie. 

 

p.I.Lisek- udzieliła odp. dot. monitoringu- wyjaśniła, że trzeba się zastanowić, orientujemy się 
w kosztach. 

 

Dyskusja dot. monitoringu oraz dewastacji mienia. 

 

p.I.Lisek- zaprosiła na dożynki 15 sierpnia, poinformowała, że podczas dożynek będzie punkt 

konsultacyjny dot. mpzp gdzie będzie można zapoznać się m.in., jakie są procedury 

uchwalania mpzp oraz zadać pytania. Poinformowała o otrzymanym grancie w wysokości 20 

tys. zł, który będzie przeznaczony na zaproszenie specjalistów. Będziemy przeprowadzać 
rozmowy z mieszkańcami o planowanych opracowaniach mpzp. 

 

p.D.Młynarczyk- zapytał, czy zostały poczynione kroki by sąsiednie sołectwa pomogły         

w organizacji dożynek? 
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p.I.Lisek- wyjaśniła, że są po wstępnym spotkaniu. Zwróciła się do radnych, sołtysów, rad 

sołeckich o pomoc w organizacji dożynek. 

 

Ad. 32. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady X sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godziny 

15:45. 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                                    

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                                      Edward Bałdyga 

 


