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Protokół Nr  9/2020 

z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 6.11.2020 r., od godz. 13.00 do godz. 13.40 

 

 

Ad. 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

  

W XXIV Sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Radny Pan Piotr Wojciechowski. 

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, Wójta – 

Pana Jerzego Żurka, zastępcę Wójta – Panią Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – Panią Jadwigę 
Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis oraz pracowników urzędu. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad 

 

E. Bałdyga – odczytał porządek obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030. 

6. 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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

p. E. Bałdyga poprosił Wójta Gminy – Jerzego Żurka o zabranie głosu. 

 

p. J. Żurek – poinformował radnych o otwarciu ofert z przetargu na wywóz odpadów 

komunalnych oraz o kwotach w nich zawartych. Poinformował, że na chwilę obecną 
najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy PZOM Strach, poinformował również o 
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możliwości wstawienia dodatkowego kosza na popiół. Przedstawił także dla porównania  

wysokości opłat z sąsiednich gmin. 

 

p.A.Janik – złożył wniosek formalny o przygotowanie uchwały, która zachowywałaby progi 

opłat za odpady 

 

p.A.Jarosz – poparł wniosek p. A. Janika  

 

p.E.Bałdyga – poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego 

 

Głosowanie radnych: 

   „za”   głosowało 2 radnych 

   „przeciw”       12 radnych 

   „wstrzymało się”        0 radnych 

 

p.E.Bałdyga – poinformował, że wniosek p. A. Janika nie został prztjęty. 

 

 

Ad. 3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

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

Pytań nie było 

 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 12 radnych 

  „przeciw”           2 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 207/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęta 12 głosami „za” przy 

2 „wstrzymujących się”. 
 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 

p. E. Bałdyga – 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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Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 208/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zwolnienia z 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – podjęta jednogłośnie 
 

  

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

Konopiska na lata 2020-2030. 

 

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: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 209/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

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

jednogłośnie. 
 

 

 Ad. 6. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

godz.13.40. 

 

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: 

 

Agnieszka Jarosz                                                                        Edward Bałdyga 


