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Protokół Nr 5/2020 

z obrad XX Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 5 czerwca 2020 r., od godz. 14:00 do godziny 14:45 
w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XX 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 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 XIX Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020 – 2030. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty 

w formie gwarancji bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik z 

siedzibą w Widzowie. 

7. Sprawy różne i zapytania. 

8. Zakończenie obrad. 

 

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

Uwag nie było. 

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                           0 radnych 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX 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? 
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Uwag nie było. 

 

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

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XIX sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020 – 2030. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił p. Skarbnik o omówienie projektu uchwały 

 

p.J.Janik – omówiła projekt uchwały, poinformowała radnych o wpłynięciu pisma z firmy 

„Szymbud” o zabezpieczeniu zapłaty w formie gwarancji bankowej, poinformowała również 
radnych, że wszystkie przedstawione projekty uchwał dotyczą opłaty za gwarancję bankową  
p.A.Janik – zapytał, czy to jest dodatkowa kwota, która musimy zapłacić 
p.J.Janik – poinformowała, że to jest dodatkowa kwota, którą musimy zapłacić bankowi za 

udzielenie gwarancji zapłaty, połowa tej kwoty będzie zwrócona przez wykonawcę 
p.A.Jarosz – zapytał, co z odsetkami za każdy dzień zwłoki, bo mieliśmy informację, że firma 

zeszła z budowy 

p.J.Żurek – poinformował o trwających pracach budowlanych na sali 

p.W.Rodak – poinformowała, że takie są przepisy KC i firma może żądać zabezpieczenia 

p.A.Janik -  zapytał, czy firma może żądać wyższej kwoty zapłaty za wykonane prace 

p.J.Żurek – poinformował że nie ma takiej możliwości 

 

p.E.Bałdyga – czy są jeszcze jakieś pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska – odczytała projekt uchwały 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 

UCHWAŁA NR 176/XX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2020 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020 – 

2030 - podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

 

p.E.Bałdyga – poinformował, że uchwała ta jest następstwem wcześniejszej, omówionej i 

podjętej już uchwały 

p.E.Bałdyga – czy są jeszcze jakieś pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało   15 radnych 

                            „przeciw”                                     0 radnych 

                            „wstrzymało się”                          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 177/XX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2020 r. w 

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

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty 

w formie gwarancji bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik z siedzibą w 

Widzowie. 
 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony wcześniej przez p. Skarbnik 

p. J.Janik – omówiła autopoprawki do projektu uchwały 

p.R.Kołodziejczyk – zapytał, czy już po zapłacie wykonawcy możemy żądać od niego zwrotu 

całej kwoty za gwarancję 
p.W.Rodak – poinformowała, że zgodnie z przepisami możemy żądać zwrotu tylko 50% 

 

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 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 178/XX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty w formie gwarancji 

bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik z siedzibą w Widzowie - podjęta 

jednogłośnie. 
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 Ad. 7. Sprawy różne. 

 

p. A.Chmielewska – zapytała, od kiedy będą otwarte gminne place zabaw 

p.I.Lisek – poinformowała, że place zabaw będą otwarte od jutra 

 

p.M.Poleszczuk – zapytał, kiedy będą obkaszane pobocza dróg gminnych 

p. J.Żurek – poinformował, że pobocza zaczęto już obkaszać, ale w pierwszej kolejności drogi 

wojewódzkie 

 

p. A.Janik – poprosił o wykoszenie boiska „na górce” 

p.K.Zygier – poinformowała, że boisko zostało już skoszone  

 

p.A.Jarosz – poprosił o wymianę słupa energetycznego przy posesji Wąsosz 12 

 

p.R.Kołodziejczyk – zapytał,czy już rozstrzygnięty przetarg na chodnik w Korzonku 

p.J.Żurek – poinformowała, że wpłynęło 8 ofert, wszystkie mieszczą się w przewidzianej 

kwocie, trwa sprawdzanie ofert 

 

p.M.Parandyk – poprosił o wycięcie dwóch drzew na ul. Kwiatowej w Kopalni, które 

stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa 

 

 

Ad. 14. Zakończenie obrad. 
  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

14:45. 

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 urzędu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                              Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Agnieszka Jarosz                                                                      Edward Bałdyga 


