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Protokół Nr 11/2020 

z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 22.12.2020 r., od godz. 14.00 do godz. 16.00 

 

 

Ad. 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

  

W XXVI Sesji uczestniczyło 14 radnych. 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, Sekretarz – Panią Barbarę Ankowską Lis, Skarbnika – Panią Jadwigę Janik, 

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 protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Konopiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii 

autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w 

ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2021. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Konopiska na rok 2021. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2021-2031. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

17. Sprawy różne i zapytania. 

18.  Zakończenie obrad. 
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p.E.Bałdyga- poinformował o wniosku dot. wprowadzeniu do porządku obrad punktu: 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad punku 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska 

na 2020 rok. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 13 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          1 radny 

 

Rada Gminy 13 głosami „za” wprowadziła do porządku obrad punk 17. Podjęcie 

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

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Konopiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii 

autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w 

ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Konopiska na rok 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2021-2031. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2020-2030. 

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

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

18. Sprawy różne i zapytania. 

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

Uwag nie było.   

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XXV Sesji Rady Gminy. 

 

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

Uwag nie było 

 

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

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XXV 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 uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 219/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie uchwalenia 

planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej – podjęta 

jednogłośnie. 
 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Konopiska. 
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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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 220/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska – podjęta jednogłośnie. 
  

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę. 

 

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 221/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę – podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości – podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii 

autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w 

ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”.  

 

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 223/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

 

p. E. Bałdyga: Czy są pytani? 

p. R. Kołodziejczyk odniósł się do autopoprawki do budżetu na rok 2021. Złożył wniosek 

formalny o podzielenie środków dot. budowy oświetlenia po 6 tys. na ul. Malinową i 6 tys. na 

ul Stawową. 
p. J. Janik uwzględniła sugestie radnych przedstawiane na komisjach  

p. B. Jabłońska – 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 224/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.– 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2021. 

 

p. 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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 
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UCHWAŁA NR 224/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przyjęcia 

programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska 

na rok 2021– podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Konopiska na rok 2021. 

 

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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 226/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przyjęcia 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konopiska na rok 2021– podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2021-2031. 

 

p. J. Janik przedstawiła opinię RIO 

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 227/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie uchwalenie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031– podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok. 

 

p. E. Bałdyga: czy są pytania? 

p. R. Kołodziejczyk odniósł się do autopoprawki do budżetu gminy na rok 2021 i zgłosił 

wniosek formalny, aby podzielić punkt dot. budowy oświetlenia ulicznego: 6 tys. projekt ul. 

Malinowej i 6 tys. projekt ul. Stawowej. 

p. J. Janik poinformowała, że uwzględniła sugestie radnych przedstawione na komisjach i w 

projekcie budżetu autopoprawka jest zmieniona, zakwestionowane 12 tys. jest przeznaczone 

w rozdziale 915- oświetlenie uliczne gminy i przeznaczone będzie na wydatki bieżące, 

dobudowę oświetlenia ulicznego zgodnie z potrzebami.  

p. E. Bałdyga dokonano przesunięcia do wydatków bieżących, w tym momencie wniosek 

formalny nie jest potrzebny.  

p. B. Jabłońska – odczytała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 12 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 228/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie uchwalenie 

budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok – podjęta 12 głosami za. 
 

 

Ad. 15. 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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 229/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

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

jednogłośnie. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

E. Bałdyga - czy są pytania? 

Pytań nie było 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

Problemy techniczne z oddaniem głosowania. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 230/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok– podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok. 

p. E. Bałdyga - czy są pytania? 

p. J. Janik omówiła zmiany, jakie obejmuje uchwała: 

- zwiększenie o kwotę 145 tys. na zakup ciągnika z częściowym oprzyrządowaniem, środki te 

pochodzą z niewykorzystanej dotacji dla GCKiR, 

- zwiększenie o 150 tys.- zakup samochodu dla OSP Wąsosz, środki pochodzą z zadania 

odbudowa dróg gminnych zniszczonych powodziami, w tym roku nie było możliwości tego 

spełnić, 
W ślad za zmianami po stronie wydatków wchodzą zmiany w wykazie inwestycji i planie 

dotacji. 

p. J Żurek od dłuższego czasu interesujemy się zakupem ciągnika. W okresie letnim będzie 
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wykorzystywany w infrastrukturze sportowej oraz przez pracowników gospodarczych do 

przewożenia, załadunku. Na sprzęt otrzymujemy dwa lata gwarancji, ten, kto nam sprzedaje 

bierze na siebie serwisowanie sprzętu. W dalszej perspektywie możemy przejąć na siebie 

pewne zadania, za które na dzień dzisiejszy płacimy. Drugi tematem jest wóz strażacki. 

Wartość tego wozu dwa miesiące temu była 227 tys., my możemy kupić za 150 tys. z 

doposażeniem. W pobliżu mamy autostradę, na której są różne zdarzenia, ta jednostka ma 

najbliżej, zna teren. Działamy szybko, ale nie naruszamy przepisów. 

p. M. Poleszczuk –zapytał czy kupujemy teraz dwa samochody. 

p. E. Bałdyga – nie, jest zaznaczone w projekcie uchwały budżetowej  

p. J. Żurek na moją prośbę realizujemy zadanie, które miało być realizowane w przyszłym 

roku. Gmina bardzo ceni sobie współpracę z OSP. Do kupna samochodu trzeba się 
odpowiednio przygotować, poszukać środków współfinansujących. Stowarzyszenie musi na 

zebraniu wyznaczyć, dla której jednostki stara się o samochód. Nie możemy w jednym czasie 

dla wszystkich kupić samochodów. 

P. E. Bałdyga poprosił o odczytanie uchwały. 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 10 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          2 radnych 

  „brak głosu”           2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 231/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok– podjęta większością 10 głosów. 

 

 

Ad. 18. Sprawy różne i zapytania. 

Harcerz przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju na ręce Wójta Gminy Konopiska. 

p. B. Jabłońska poprosiła o interwencję w sprawie uciążliwego dla mieszkańców 

Walaszczyków hałasu dochodzącego z autostrady. Rozwiązaniem może być wybudowanie 

dodatkowych ekranów dźwiękoszczelnych od strony naszego sołectwa. 

Drugie – czy jest możliwość utworzenia drugiej linii zabudowy w miejscowości Walaszczyki 

od numerów początkowych w kierunku Wyrazowa. 

Trzecie – prosimy o interwencję w sprawie uciążliwości działania śmietniska Prywatnych 

Zakładów Oczyszczania Miasta Waldemara Strach i czy wiadomo coś w gminie odnośnie 

budowy spalarni. 

p. M. Cichoń zgłosił konieczność naprawy zniszczonej nawierzchni ulicy Szmaragdowej. 

p. A. Janik zgłosił błędne potraktowanie pisma i brak uwzględnienia odcinka o symbolu G, 

a zaznaczony był tylko odcinek H nie obejmuje dalszej strony od Wygody w stronę 
Walaszczyk. 

p. R. Kołodziejczyk poprosił o sprzątnięcie wiaty leżącej w krzakach na skrzyżowaniu w 

Korzonku z drogą na Jamki. 

p. J. Żurek udzielił odpowiedzi. Autostrada – przepisy są jednoznaczne, podjęliśmy próby 

jeszcze przed budową, cały czas piszemy na temat hałasu. 

Druga linia zabudowy w Walaszczykach – będziemy mogli odpowiedzieć, jeśli będziemy 

wiedzieć która działka, to już indywidualnie. 

Uciążliwość śmietnika – rekultywujemy śmietnisko gminne. Jeśli chodzi o zakład Braci 

Strach musi posiadać określone dokumenty, czuwa nad tym Ochrona Środowiska. Zgłosimy 
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ten problem. 

Ulica Szmaragdowa, tam nie ma drogi, ludzie się buduję, jeździ ciężki sprzęt, mamy w planie, 

żeby tam drogę wybudować. 
Wiatę przystankową uprzątniemy. 

p. J. Kielan udzielił odpowiedzi radnemu A. Janikowi – otrzymaliśmy pismo, jest odpowiedź 
pozytywna, dotyczy całego odcinka. 

p. E. Bałdyga poinformował, że w ostatnim głosowaniu nie brało udziału dwóch radnych pani 

Anna Świtek i pan Piotr Wojciechowski. 

p. E. Bałdyga i p. J. Żurek złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. 

 

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 XXVI sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do 

godz.16.00. 

 

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 

 

 

 

 


