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Protokół Nr 4/2020 

z obrad XIX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 22 maja 2020 r., od godz. 12:35 do godziny 14:45 
w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XIX Sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Konopiska - Pan Edward Bałdyga.  Przeprosił za opóźnienie w rozpoczęciu sesji z powodów 

technicznych. 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, Wójta – Pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Iwonę Lisek, 

Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę Janik, Sekretarz Gminy- Pani Barbarę Ankowską – Lis,   

sołtysów – którzy uczestniczą w sesji zdalnie ze względu na panującą sytuację związaną z 

Covid -19 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 XVIII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Konopiska. 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa   

 miejscowego w celu utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego. 

11.  Sprawy różne i zapytania. 

12.  Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga – poinformował, że wpłynął wniosek wójta o rozszerzenie porządku obrad o 

dwie uchwały, pierwsza to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 291/XL/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

Czy państwo radni są za wprowadzeniem do porządku obrad 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                           0 radnych 
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p.E.Bałdyga – wpłynął też drugi wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad 

uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 

1051S na odc. Kopalnia – Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa)” 

 

Kto z państwa jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                           0 radnych 

 

Stwierdzam, że punkty zostatały wprowadzone do porządku obrad, w związku z powyższym 

porządek obrad przedstawia się następująco 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Konopiska. 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa   

  miejscowego w celu utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XL/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego 

na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia – Aleksandria (ul. 

Szkolna i ul. Brzozowa). 

13. Sprawy różne i zapytania. 

14. Zakończenie obrad 

 

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

 

p.M.Poleszczuk – złożył wniosek formalny o wykreślenie pkt. 6 z porządku obrad – podjęcie 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

przygotowanie nowej uchwały wykreślającej progi opłat za śmieci.  

Uzasadnił swój wniosek tym, iż wszyscy produkują takie same ilości śmieci i nie zgadza się 
na ustalenie progów, które obniżają w/w opłaty od ilości osób zamieszkujących dane 

gospodarstwo i opłaty za śmieci powinny być na jednym poziomie dla wszystkich 
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p. E.Bałdyga – padł wniosek formalny P. Marcina Poleszczuka o wycofanie pkt. 6 z porządku 

obrad i przygotowanie nowego projektu uchwały znoszącej progi jako ulgi w opłatach za 

śmieci 

p.A.Janik – czyli P.M. Poleszczuk wycofuje się z poprzednich propozycji aby wprowadzić  
ulgi dla osób posiadających „Kartę Dużej Rodziny” 

p. M. Poleszczuk – tak, wszyscy generujemy śmieci, wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej 

gminy, opłaty za śmieci należy traktować jak podatek a w podatkach też nie ma ulg 

p.A.Janik – czyli jak ujednolicimy stawki to dla mieszkańców nie robimy nic a to jest wbrew 

naszy założeniom 

p. M. Poleszcuk – a czy podniesienie opłaty za śmieci o 8 zł od osoby jest jakąś ulgą 
 

Kto z państwa jest za wykreśleniem pkt. 6 z porządku obrad 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało   6 radnych 

                            „przeciw”                                    6 radnych 

                            „wstrzymał się”                           2 radnych 

p. E.Bałdyga – wniosek p. M. Poleszczuka nie przeszedł, kto z państwa ma jeszcze uwagi do 

porządku obrad 

Uwag nie było. 

p. E. Bałdyga – jeszcze raz odczytał porządek obrad XIX sesji, który przedstawia się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Konopiska. 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa   

  miejscowego w celu utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XL/2017 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego 

na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia – Aleksandria (ul. 

Szkolna i ul. Brzozowa). 

13. Sprawy różne i zapytania. 

14. Zakończenie obrad 

                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 
Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 
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                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                           0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 XVII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XVIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 
 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

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

Uwag  nie było. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Konopiska. 

 
p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

p.B.Jabłońska – odczytała projekt uchwały 

 

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 169/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 
p.E.Bałdyga- są przygotowane dwie propozycje uchwały, propozycja urzędu gminy 

podnosząca wysokość opłaty o 8 zł od osoby oraz wypracowana propozycja Komisji 

Finansów podnosząca opłatę o 5 zł od osoby 

p. A. Świtek – czy możemy wprowadzić propozycję podnoszącą opłatę za śmieci bez progów, 

ujednolicić 
p. M.Poleszczuk – w tej chwili jest to bezcelowe, ponieważ nie mamy wyliczeń ile zyskamy 

na takiej podwyżce, nie wiemy ile jest gospodarstw, które płacą mniej 

p.E. Bałdyga – takie ujednolicenie stawek i zmianę uchwały, jeżeli będzie taka wola radnych 

możemy zrobić po kolejnych przetargach na wywóz odpadów Pani Skarbnik przygotuje 

stosowne wyliczenia, prosiłbym też, aby na stronie internetowej gminy przedstawić bardzo 

dokładne wyliczenia dlaczego płacimy tak wysokie ceny za śmieci 

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje stawek 

Kto z państwa jest za podniesieniem opłat o 8zł od osoby 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało   0 radnych 

                            „przeciw”                                    13 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

Kto z państwa jest za propozycją podniesienia opłat o 5 zł od osoby 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało   7 radnych 

                            „przeciw”                                    7 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

p.E.Bałdyga – poinformował, że nie przeszedł żaden wniosek 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa 

 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

 

p.E.Bałdyga – w związku z tym, że wnioski nie przeszły, musimy poddać pod głosowanie 

projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję podnoszący opłatę za wywóz odpadów o  

8 zł od osoby 

 

p.J.Majdzik- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało   0 radnych 

                            „przeciw”                                   13 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 
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UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– nie została podjęta. 
 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030  
 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach 

p. J.Janik – omówiła autopoprawki do projektu uchwały 

p.E.Bałdyga – czy są pytania 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

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 170/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030  

- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok 

 
p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

 

p. J.Janik – omówiła autopoprawki 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik- odczytała projekt uchwały. 

 

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 171/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok - podjęta jednogłośnie. 
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Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska 

 
p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

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 172/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska - podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

zmiany prawa miejscowego w celu utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego  

 

 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik- odczytała projekt uchwały. 

 

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 173/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego w celu 

utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego  - podjęta jednogłośnie. 

 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XL/2017 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 
 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 174/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r.  w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 

2017r. w sprawie opłaty prolongacyjnej - podjęta jednogłośnie. 
 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego 

na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia – Aleksandria (ul. Szkolna i 

ul. Brzozowa). 

 
 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

 

p. A.Janik – jaki jest zakres robót przy tej inwestycji 

p. Wójt – wyjaśnił, że to są pieniądze na projekt, dopłacamy 40%, starostwo 60%, zakres 

robót będziemy wiedzieć po wykonaniu projektu 

p.P.Szczerbak – czy później też będziemy musieli partycypować w kosztach budowy 

p. Wójt – do tej pory tak, co będzie teraz nie wiadomo 

p.E.Bałdyga – czy są jeszcze pytania?  

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 175/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 

nr 1051S na odc. Kopalnia – Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - podjęta 13 

głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”. 
 

 

Ad. 13. Sprawy różne. 

 
p.E.Bałdyga – poinformował radnych o konieczności zajęcia stanowiska w sprawie 

wygaszenia mandatu radnego p. Piotra Szczerbaka, pismo Wojewody rozpatrywane było na 

Komisji Samorządu w dniu 8 maja 2020r.,   

p.A.Janik – omówił stanowisko komisji, poinformował radnych, że w obradach brał udział p. 

P. Szczerbak, który oświadczył, iż mieszka na terenie gminy Konopiska.  Zamieszkanie 
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potwierdzone zostało również przez zaświadczenie z ewidencji ludności i sołtysa sołectwa 

Kopalnia, gdzie p. Szczerbak zakupił działkę i wybudował dom. Nie ma żadnych przesłanek 

aby stwierdzić że p. P. Szczerbak  nie zamieszkiwał i nie zamieszkuje w gminie Konopiska. 

  

P. E.Bałdyga – odczytał treść stanowiska, które stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie w/w stanowisko (nie 

wygaszanie mandatu). 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 

p.J.Benesz – poprosił o prawidłowe oznakowanie wjazdu do Jamek 

p.K.Zygier – tablice zostały już zamówione 

 

p.A.Janik – jakie zostały poczynione kroki odnośnie pzp Konopiska Wschód oraz utrzymania 

dróg ul. Bukowa, Świerkowa, Modrzewiowa 

p.K.Zygier – ulice na bieżąco są naprawiane 

p.Wójt – projekt robiony jest na Bukową, Dębowa jest już zrobiona, ludzie nie chcą 
przekazywać terenów pod drogi, opracowanie planu się wydłuża, poczyniliśmy też starania 

aby część terenów dostać od lasów państwowych, na wykonanie dróg będziemy się starać o 

aplikowanie środków z zewnątrz 

 

p.R.Kołodziejczyk – ile zaoszczędzimy na zmianie (ograniczeniu) rozkładu jazdy GTV, oraz 

ile zostanie w budżecie w związku z odwołaniem imprez Dni Konopisk, Sobótka 

p.J.Janik – f-ra za przewozy była mniejsza o 16 tys. w marcu i o 30 tys. za kwiecień, za 

kolejne miesiące nie mamy jeszcze danych, jeśli chodzi o organizację imprez w tym 

momencie nie mam takich danych 

 

p.J.Majdzik – czy będzie dalej obowiązywał regulamin dotyczący dopłaty do wymiany źródeł 

ciepła w II etapie 

p.K.Zygier – regulamin i umowa na dzień dzisiejszy nie ulegają zmianie 

 

p.Wójt – poinformował radnych o planowaniu oszczędności, o zmniejszeniu dochodów 

gminy ze względu na koronawirusa oraz o konieczności dokończenia już rozpoczętych 

inwestycji 

  

 

Ad. 14. Zakończenie obrad. 
  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

14:45. 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                               

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                              Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 
Agnieszka Jarosz                                                                      Edward Bałdyga 


