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Protokół Nr 10/2020 

z obrad XXV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 01.12.2020 r., od godz. 13.00 do godz. 15.00 

 

 

Ad. 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

  

W XXV 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, Sekretarz – Panią Barbarę Ankowską Lis, z-cę Skarbnika – Panią Magdalenę 
Purgal, Panią prawnik Wiesławę Rodak i pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad 

 

E. Bałdyga – odczytał porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Konopiska - Ulica Jowisza". 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 

na rok 2021. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

14. Sprawy różne i zapytania. 

15.  Zakończenie obrad. 

 

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

Uwag nie było.   

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad jednogłośnie. 
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p. E. Bałdyga oddał głos gościowi panu Stanisławowi Sączkowi. 

p. S. Sączek przekazał podziękowania Gminie Konopiska za zaangażowanie w organizowanie 

szeregu imprez sportowych. Na ręce przewodniczącego Rady Gminy Konopiska przekazał 

medal „ Zasłużony dla Wiodącego Klubu Sportowego Kmicic oraz dla wójta Jerzego Żurka. 

Wręczył na ręce wójta podziękowanie oraz list z Polskiego Związku Szermierczego za pomoc 

w organizacji zawodów szermierczych młodzików. 

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

p. E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy? 

Uwag nie było 

 

p. E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXIII sesji. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XXIII sesji został przyjęta jednogłośnie. 

 

p. E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy? 

Uwag nie było 

 

p. E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXIV sesji. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XXIV sesji został przyjęta jednogłośnie. 

 

 

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

 

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy.   

E. Bałdyga – czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Pytań nie było. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej”. 

 

E. Bałdyga: uchwała była omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. B. Jabłońska – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 
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  „przeciw”           1 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 210/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej” 

podjęta większością 14 głosów przy jednym przeciw. 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Konopiska - Ulica Jowisza"  

p. E. Bałdyga – czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. B. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 211/XXV2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza"– podjęta 

jednogłośnie. 
 

  

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska 

p. E. Bałdyga - czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. B. Jabłońska – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 212/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska – podjęta 

jednogłośnie. 
 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

 

p. E. Bałdyga - czy są pytania? 

Pytań nie było 

 

 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 
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  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 213/XXV2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przystąpienia 

do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska – 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok. 

E. Bałdyga -  czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. B. Jabłońska – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 214/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

p. E. Bałdyga zaproponował przerwę godz. 14.05  

14.15. Przewodniczący wznowił obrady. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2021. 

E. Bałdyga: Czy są pytani? 

Pytań nie było 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 215/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie określenia 

stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021– podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
E. Bałdyga – wykonawca odstąpił od tego zabezpieczenia. 

p. B. Jabłońska – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 
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UCHWAŁA NR 216/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie opłaty 

targowej – podjęta jednogłośnie. 
 

 

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

Konopiska na lata 2020-2030. 

E. Bałdyga: uchwała była omówiona, czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 217/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030 – podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

E. Bałdyga - czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. B. Jabłońska – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

Problemy techniczne z oddaniem głosowania. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 218/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok– podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 14. Sprawy różne i zapytania. 

 

p. A. Chmielewska poprosiła o przedstawienie sytuacji oczyszczalni ścieków w Hutkach i 

terenów przy zalewie Pająk. 

p. J. Benesz zgłosił ponowne zrobienie tamy przez bobry w okolicy Jamki- Korzonek. 

p. M. Poleszczuk zgłosił następujące tematy 

- brak znaku przy wyjeździe z ul. Orlika, 

- wychodzące na drogę gałęzie przy ul. Akacjowej, 

- tama zbudowana przez bobry powoduje, że woda wychodzi na ul. Akacjową i Strażacką. 
p. B. Jabłońska zapytała czy były robione pomiary hałasu na autostradzie i czy będą 
wyciszające ekrany. 

p. E. Bałdyga stwierdził, że wszyscy radni, wójt, kierownicy złożyli oświadczenia majątkowe 

w terminie.  

Odpowiedzi udzielili p. J. Żurek, W. Rodak, P. Ganczarek, J. Kielan 

 



6 

 

p. E. Bałdyga - czy są jeszcze pytania? 

Pytań nie było 

  

 Ad. 15. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

godz.15.00. 

 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Niniejsza sesja była transmitowania i utrwalona 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: 

 

Edyta Korbela                                                                              Edward Bałdyga 

 

 

 

 


