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Protokół Nr 3/2020 

z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 8 maja  2020 r., od godz. 13: 00 do godziny 15:05 
w sali bankietowej Szkoły Podstawowej w  Konopiskach. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XVIII Sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Konopiska - Pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy 

Konopiska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący Rady 

Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta – Pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Panią 
Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę Janik, Sekretarz Gminy- Pani Barbarę 
Ankowską – Lis, oraz przybyłych gości. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 
 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy- odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

7. 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 II”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego . 

10. Sprawy różne i zapytania. 

11. Zakończenie obrad. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy -zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

                                                                

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 
Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                           0 radnych 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Konopiska.  
 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował, że 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.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy - poprosił o przegłosowanie przyjęcia 

protokołu z XVII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XVII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

 
Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano p. Barbarę Jabłońską oraz p.Jadwigę Majdzik 

Kto jest za – jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030  

 
p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do Pani Skarbnik? 

Pytań nie było. 

 
Uchwałę odczytała p.Barbara Jabłońska. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 164/XVIII/2020 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030  

 
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

 
Autopoprawkę omówiła Skarbnik Gminy Jadwiga Janik. 

Dotyczyła zmiany klasyfikacji dotacji „Zdalna szkoła”  
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p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy - projekt uchwały był omówiony na 

komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

Uchwałę odczytała Jadwiga Majdzik. 

 

UCHWAŁA NR 165/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 7. 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 II”. 

 
p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy - projekt uchwały był omówiony na 

wspólnej komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

Jadwiga Janik-Skarbnik Gminy omówiła autopoprawkę. 
 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 166/XVIII/2020 Rady Gminy Konopiska z 8 maja 2020r.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 II” została podjęta  jednogłośnie. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości . 
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Jadwiga Janik-Skarbnik Gminy omówiła autopoprawkę. Dotyczyła doprecyzowania jaki krąg 

przedsiębiorców objęty jest ulgami zawartymi w uchwale. 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy - projekt uchwały był omówiony na 

komisji, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.Jadwiga Majdzik- odczytała projekt uchwały. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 167/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w 

sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy - projekt uchwały był omówiony na 

komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.Barbara Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 168/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 10. Sprawy różne i zapytania. 

 
Robert Kołodziejczyk –  na wspólnej komisji rozmawialiśmy o hali w Aleksandrii, wójt 

deklarował, że rozwiąże tę sprawę. Chciałbym się dowiedzieć co dalej w tej sprawie, czy będą 
koszty dodatkowe? 

 

Jerzy Żurek- Wójt Gminy Konopiska-  w tym roku hala powinna być oddana do użytku. Nie 

mamy już więcej czasu. Wykonawca musi wejść na budowę i wznowić prace. Jeśli chcemy 
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zrealizować to w zakładanych wcześniej terminach. W urzędzie gminy odbyło się spotkanie  

z wykonawcą, w tym przypadku nie ma mowy o dodatkowym wynagrodzeniu. 

 

Agnieszka Chmielewska - czy jest plan otwarcia przedszkoli. Czy każda placówka będzie 

otwarta? 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska - innego wyjścia nie mamy, na początku 

przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty, zebraliśmy oświadczenia od rodziców, termin 

otwarcia przesunięty jest do 22 maja. Rodzice na początku podeszli z entuzjazmem, wbrew 

moim przewidywaniom. My podchodzimy do tematu poważnie, staramy się wszystko 

zabezpieczyć i odpowiednio przygotować. Na dzień dzisiejszy mamy  złożone 33 deklaracje.  

 

Iwona Lisek - Zastępca Wójta - przed długim majowym weekendem, zanim ukazały się 
szczegółowe wytyczne, wysłane zostały ankiety do dyrektorów. Zawarliśmy w nich pytania: 

czy przedszkole jest w stanie zabezpieczyć wyżywienie, czy personel jest przeszkolony, jak 

działają stołówki, czy placówki zabezpieczone są w środki odkażające, czy są wykładziny 

dywanowe, termometry itp. Jestem już po wideokonferencji z dyrektorami. Na podstawie tych 

odpowiedzi wyślemy zapytanie do „sanepidu” wraz z procedurami poszczególnych placówek 

z prośbą o opinię. Na podstawie opinii podejmiemy decyzję czy możemy otworzyć 
przedszkola. Dyrektorzy przeprowadzają rozmowy z personelem. Otrzymaliśmy małe 

wsparcie rządu w postaci płynów dezynfekcyjnych, które zostaną rozdysponowane. Od nas 

również placówki otrzymają wsparcie. W związku ze wznowieniem prac budowlanych na hali 

sportowej w Aleksandrii pojawił się problem rozwiązania logistycznego otwarcia przedszkola 

i wejścia firmy na inwestycję, ale zaplanowałam spotkanie z dyrektorem przedszkola  

i kierownikiem budowy, żeby omówić plan działania. Podczas wideokonferencji ze 

starostwem pojawiła się informacja, że jeżeli kuchnia nie jest użytkowania ponad dwa 

tygodnie, trzeba wykonać badanie wody. Ta informacja została dyrektorom przekazana. 

Przygotowujemy się do terminu otwarcia przedszkoli od 25-go maja. 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy – czy opiekunowie są przebadani? Na 

jakiej podstawie wiecie, że są zdrowi? Jeśli ktoś zostanie zarażony, żeby nikt nie zarzucił  

nam czy wójtowi zaniedbania. 

 

Iwona Lisek - Zastępca Wójta – nie. Można takie badania wykonać np. z funduszu 

socjalnego. Dla nas wiążąca jest jednak opinia „sanepidu”, on określa kryteria otwarcia. 

 

Robert Kołodziejczyk – sugeruję dopuścić do opieki nad dziećmi młodszą kadrę.  
 

Iwona Lisek - Zastępca Wójta - nie wszędzie jest taka możliwość, będzie w tej sprawie 

spotkanie z dyrektorami. Przygotowujemy specjalne oświadczenia dla rodziców, 

zabezpieczające dyrektorów. 

Na stronę internetową gminy wstawiliśmy notatkę odnośnie otwarcia przedszkoli wraz  

z linkami do odpowiednich stron z wszelkimi wskazówkami GIS, MEN. Tam są bardzo 

szczegółowe wytyczne dla dyrektorów, kadry, rodziców. Tak naprawdę możliwości zakażenia 

jest bardzo dużo, ponieważ wszyscy się przemieszczamy. My jako organ prowadzący musimy 

zabezpieczyć dyrektorów, dyrektor nie może brać odpowiedzialności za wszystkich.  

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska - Rozważaliśmy możliwość badań na przeciwciała 

całego personelu, koszt takiego badania to około 100zł od osoby. Badania na korona wirusa, 

jeśli ktoś chciałby go wykonać prywatnie to koszt 400zł, ale będą to badania   na dany dzień.    
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W każdej chwili ten stan może ulec zmianie nawet zanim przyjdą wyniki. Byłoby to 

uzasadnione w placówkach zamkniętych. Stąd te obostrzenia i deklaracje. Dziś cały personel 

jest zdrowy. 

 

Piotr Wojciechowski - Jakie są koszty otwarcia przedszkoli? Czy wydaliśmy oświadczenie, że 

ich nie otworzymy dopóki rząd nie dofinansuje kosztów z tym związanych. 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska - na dzień dzisiejszy przekazaliśmy maseczki, które 

szyje GCKiR, pojemniki z płynem z MEN-u. W związku z pandemią gorsze są szkody 

moralne niż ekonomiczne. Staramy się zrozumieć mieszkańców i nigdy nie żałowaliśmy 

pieniędzy na bezpieczeństwo dzieci. Jednak biorąc pod uwagę ilość zakażeń w woj. śląskim 

to z mojego punktu widzenia jest trochę za wcześnie na otwieranie placówek. Jednak wola 

rodziców i opinia sanepidu są dla nas decydujące.  

 

Piotr Szczerbak – czy gmina mogłaby wziąć udział w jakimś konkursie na temat zbierania 

deszczówki? 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska – gmina na dzień dzisiejszy nie podejmuje żadnych 

działań związanych z małą retencją, u nas za zaopatrzenie w wodę odpowiada związek 

komunalny. Rolnicy w tej sprawie mogą występować indywidualnie. 

 

Agnieszka Chmielewska - pani wójt wywołała temat arkuszy, był jakiś pomysł, czy może 

pani coś nam przybliżyć? 

 

Iwona Lisek - Zastępca Wójta – na początku marca wysłaliśmy wskazówki - wytyczne dla 

dyrektorów i prosiliśmy o ich zastosowanie przy tworzeniu arkuszy ze względów 

ekonomicznych. Ogólnie 3 dyrektorów podeszło sumiennie do tematu. Chodzi nam głównie  

o przerost zatrudnienia w niektórych szkołach. Prosiliśmy dyrektorów aby pochylili się nad 

tematem tym bardziej, że sygnalizowaliśmy już o tym w zeszłym roku i wcześniej. Prosiliśmy 

dyrektorów, żeby przygotowali nauczycieli do tego trudnego tematu poszukiwania pracy w 

innych placówkach. Trzech poradziło sobie doskonale. Niestety pozostali dyrektorzy nie 

całkiem poradzili sobie z wyzwaniem, trwają teraz rozmowy indywidualne. Ponadto godziny 

ponadwymiarowe powinny być przyznawane po  uzgodnieniu z wójtem i tak będzie teraz to 

przeprowadzane. Prosiłam również o uporządkowanie godzin świetlicy. Do tej pory 

przyznawane godziny świetlicy były bardzo rozdrobnione, przyznawane nauczycielom w celu 

uzupełnienia etatów. Mamy z tym duże trudności przy analizie arkuszy i przy przeliczaniu 

wynagrodzenia. Świetlica powinna być przydzielona jednemu , góra dwóm  nauczycielom, 

którzy mogliby realizować konkretne projekty z dziećmi. Nie chcemy nikogo skrzywdzić, ale 

uporządkować pewne rzeczy. Do każdego postaramy się podejść indywidualnie. Żeby 

Państwu przybliżyć temat, problem powstał w momencie likwidacji gimnazjum. 

 

Robert Kołodziejczyk  – ile osób zadeklarowało odejście na emeryturę? 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska – na chwilę obecną ani jedna.  

 

Michał  Cichoń – co z ul. Szmaragdową? 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska – jesteśmy coraz bliżej z zakończeniem przygotowania 

dokumentacji. Jednak nie wszyscy, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji 

są operatywni. Zarząd Dróg w Katowicach jest bardzo restrykcyjny i niektórzy nie potrafią się 
w tym odnaleźć. Wykorzystujemy swoje wypracowane możliwości. Trwa to zdecydowanie za 
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długo i wyciągamy wnioski, że  jednak sprawdzone metody są skuteczne. Jesteśmy już blisko 

finału. 

 

Jadwiga Majdzik - mieszkańcy Rększowic zgłaszają duże szkody wyrządzone przez lisy. 

Proszę o przekazanie problemu do kół łowieckich. 

 

Barbara Jabłońska - mieszkańcy Walaszczyk zgłaszali zapytania, czy jest możliwość 
przedłużenie ekranów wzdłuż autostrady? Hałas w nocy nasila się i utrudnia życie ludziom. 

Przy okazji zapytam co z przystankiem autobusowym? 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska - przystanek już jest w fazie końcowej. Załatwiane są 
tablice. Temat ekranów dotyczy większości terenu gminy przy autostradzie. Na nasze monity 

otrzymujemy wciąż taką samą odpowiedź, że po roku eksploatacji będą dopiero 

przeprowadzane badania nasilenia hałasu. 

 

Andrzej Janik – wnioskuję, aby wystąpić o opinię o natężenie hałasu. Mają siedzibę  
w Częstochowie. 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska – przekażę informację jak otrzymamy odpowiedź, 
ponieważ wysłaliśmy w tej sprawie pismo do WIOS-iu. 

 

Edward Bałdyga – mieliśmy zbiórkę dla domu pomocy społecznej w Blachowni. 14 radnych 

zebrało 4200zł. Przekazaliśmy je do Blachowni. Są nam wdzięczni. Jako jedyni radni  

z Gminy Konopiska zorganizowaliśmy taką akcję. Musimy jednak podpisać z tego tytułu 

umowę darowizny.  

 

Przewodniczący odczytał umowę w sprawie darowizny. 

Radni wyrazili zgodę, aby Przewodniczący podpisał umowę darowizny w imieniu radnych. 

Odczytał podziękowanie z DPS Blachownia. 

 

Agnieszka Chmielewska - czy radni powiatu częstochowskiego też przekazali środki na DPS? 

 

p.Edward Bałdyga - Przewodniczący Rady Gminy – nie wiem. 

 

Barbara Jabłońska - czy coś wiadomo w sprawie „Pająka”? 

 

Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska – sprawa jest na etapie odwoławczym, wszystkie 

postępowania są teraz wstrzymane z powodu korona wirusa. 

 

Jadwiga Janik-Skarbnik Gminy Konopiska- chciałam poinformować radnych, że firmy 

zgłaszały się o umorzenie należności podatkowych. (Tauron, Dino, Press-Glass, Inter-Plast, 

Tom-Trans). Podjęliście dziś uchwałę. Będzie przygotowana odpowiedź po podjęciu tej 

uchwały. Chciałam jeszcze poinformować, że skutkiem epidemii jest zmniejszenie wpływów 

pit, za m-c marzec analogicznie do roku 2019 różnica to – 88.000 a kwiecień to różnica 

463.000, tzn. wpłynęło 58% środków. Jeśli  środki będą wpływały w takiej wysokości, to 

szacuję , że za trzy miesiące będziemy mieć mniejsze wpływy udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o około 1.400.000 niż w okresie analogicznym 

poprzedniego roku. 

Nawiązuję  tu do spotkania z przedsiębiorcą na temat podwyżki cen śmieci. 

 



8 

 

Ad. 11. Zakończenie obrad. 
  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady Gminy 

podziękował za udział w sesji, zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy Konopiska.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                       Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

 
Barbara Ankowska-Lis                                                                    Edward Bałdyga 


