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Protokół Nr 2/2021 

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 02.03.2021 r., od godz. 14.00 do godz. 16.30 

 

 

Ad. 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

  

W XXVIII Sesji uczestniczyło 14 radnych: Edward Bałdyga, Janusz Benesz, Agnieszka 

Chmielewska, Michał Cichoń, Barbara Jabłońska, Majdzik Jadwiga, Andrzej Janik, Andrzej 

Jarosz, Robert Kołodziejczyk, Karolina Książek, Marek Parandyk, Marcin Poleszczuk, Piotr 

Szczerbak, Anna Świtek. Nieobecny 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, radnego 

powiatu Mieczysława Chudzika, wójta – pana Jerzego Żurka, zastępcę wójta – Panią Iwonę 
Lisek, skarbnika – panią Jadwigę Janik, sekretarz – panią Barbarę Ankowską Lis, 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 XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! STOP zabójczemu 

GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. 

Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Konopiska”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska – Nowe Centrum- Pająk”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Piła II". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konopiska. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy 

Konopiska. 
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16. Sprawy różne i zapytania. 

17.  Zakończenie obrad. 

p. E. Bałdyga poinformował o wniosku wójta dot. wprowadzeniu do porządku obrad 

punktów: 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2021-2031. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok. 

 

Przewodniczący E. Bałdyga  poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konopiska na lata 2021-2031. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący E. Bałdyga  poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 

rok. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok przyjęty jednogłośnie. 
 

p. E. Bałdyga przeczytał nowy porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! STOP zabójczemu 

GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. 

Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Konopiska”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska – Nowe Centrum- Pająk”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Piła II". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konopiska. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy 

Konopiska. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2021-2031. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok. 

18. Sprawy różne i zapytania. 

19.  Zakończenie obrad. 

 p. E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do 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 protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy. 
p. E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy? 

Uwag nie było 

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

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

Protokół z XXVI sesji został przyjęta jednogłośnie. 

 

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

Uwag nie było 

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

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

Protokół z XXVII 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. 
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! STOP zabójczemu 

GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.  

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 12 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          2 radnych 

 

UCHWAŁA NR 236/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie 

rozpatrzenia petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE”– podjęta 12 głosami za. 
  

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. 

Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga. 

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 13 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          1 radnych 

 

UCHWAŁA NR 237/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie petycji 

dotyczącej montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga.– 

podjęta 13 głosami za. 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na komisjach, 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 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 238/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Konopiska” - podjęta 14 głosami za. 
  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska – Nowe Centrum- Pająk”. 

p. E. Bałdyga – czy są pytania? 

p. R. Kołodziejczyk zapytał o zimowe utrzymanie dróg  wewnętrznych i wystawianie koszy 

przed posesję czy do ul. Śląskiej. 
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p. J. Żurek odpowiedział, że nie możemy dopuścić, aby na terenie prywatnym gmina przejęła 

drogi. Gdy właściciel wyrazi zgodę to śmieciarka to śmieciarka tam wjedzie. 

p. J. Majdzik – odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 10 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          4 radnych 

 

UCHWAŁA NR 239/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska – Nowe Centrum- 

Pająk”– podjęta 10 głosami za. 
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza". 

p. E. Bałdyga zapytał, czy radni wyrażają zgodę na skrócenie czytania długich uchwał. 

Radni wyrazili zgodę. 
p. E. Bałdyga – czy są pytania odnośnie uchwały? 

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 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 240/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza"– 

podjęta jednogłośnie. 
  

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Konopiska - Piła II". 

p. E. Bałdyga – czy są uwagi? 

Uwag 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 241/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Piła II"– podjęta 

jednogłośnie. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej”. 

p. E. Bałdyga – czy są pytania? 

Pytań nie było 

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

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 242/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy 

Stawowej”- podjęta jednogłośnie. 
  

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie 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: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 243/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska– podjęta 

jednogłośnie. 
 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 244/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Konopiska – podjęta jednogłośnie. 
  

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

gminy. 
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 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 
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UCHWAŁA NR 245/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie  w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy – podjęta jednogłośnie. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

Przerwa 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy 

Konopiska. 

p. B. Ankowska Lis omówiła proponowane zmiany do statutów, wnioski komisji oraz wyniki 

konsultacji społecznych.  

Przedstawiła autopoprawkę §7 ust. 8 i 9 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie autopoprawkę § 7 ust. 8 i 9  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

Autopoprawka § 7 ust. 8 i 9 przyjęta jednogłośnie. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła poprawkę §7 ust.6 pkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie poprawkę § 7 ust. 6 pkt 3  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 13 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          1 radnych 

Poprawka § 7 ust. 6 pkt 3  przyjęta 13 głosami za. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła poprawkę §7 ust. 3 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie poprawkę § 7 ust. 3  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

Poprawka § 7 ust. 3  przyjęta jednogłośnie. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła zmiany §5 ust. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie dodanie w § 5 ust. 15  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

Dodanie w § 5 ust. 15  przyjęte jednogłośnie. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła poprawkę §16 ust. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie poprawkę §16 ust. 1  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 13 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          1 radny 
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Poprawka § 16 ust. 1  przyjęta 13 głosami za. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła propozycję wykreślenia §6 pkt 4. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wykreślenie § 6 ust. 4  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało     2 radnych 

  „przeciw”           11 radnych 

  „wstrzymało się”            1 radny 

Wykreślenie § 6 ust. 4 nieprzyjęte 11 głosami przeciw. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła zmiany §5 ust. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie dodanie w § 5 ust. 16  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 11 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          3 radnych 

Dodanie w § 5 ust. 16  przyjęte 11 głosami za. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła wyniki konsultacji społecznych dot. uchwalenia Statutów 

Sołectw Gminy Konopiska 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie ”Odrzucenie wniosków 

niezgodnych z przepisami ustawy, zgłoszonych w konsultacjach”. 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 12 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          2 radnych 

”Odrzucenie wniosków niezgodnych z przepisami ustawy, zgłoszonych w konsultacjach” 

przyjęte 12 głosami za. 

 

p. B. Ankowska Lis przedstawiła propozycję wykreślenia § 27 ust. 1 i 2  

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wykreślenie § 27 ust. 1 i 2 i 

zmiana numeracji.  

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

Wykreślenie § 27 ust. 1 i 2 i zmiana numeracji  przyjęte jednogłośnie. 
 

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 radny 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 246/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie nadania 

statutów jednostkom pomocniczym Gminy Konopiska - podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2021-2031 

p. E. Bałdyga - czy są pytania? 

p. A. Chmielewska poprosiła o omówienie uchwały. 

p. J. Janik omówiła. 

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 247/XXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

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

jednogłośnie. 
 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska 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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 248/XXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok – podjęta jednogłośnie. 
 

Ad.18. Sprawy różne i zapytania. 

p. A. Janik zgłosił potrzebę utrzymania przejazdu dróg po zimie, nieprzejezdna droga na 

Pałysz od ulicy Częstochowskiej. 

p. B. Jabłońska poprosiła o przedstawienie opinii dot. badania hałasu dochodzącego z 

autostrady. 

p. M. Parandyk zapytał, na jakim etapie jest wykonanie projektu budowy chodnika ul Szkolna 

w Kopalni. 

p. A. Chmielewska przedstawiła wniosek Komisji Oświaty, aby przenieść filię biblioteki w 

Aleksandrii do szkoły w Aleksandrii. Zapytała o realizację projektu „ Kolorowe przedszkole” 

oraz jakie projekty zaplanowano na ten rok w ramach lokalnej grupy Bractwo Kuźnic. 

p. J. Benesz zaproponował zainstalowanie spowalniaczy w miejscowości Jamki. 

p. E. Bałdyga zgłosił potrzebę przejścia dla pieszych na Wygodzie oraz zapytał o oddanie hali 

sportowej w Aleksandrii. 

 p. B. Jabłońska zapytała o tereny przy zalewie Pająk oraZ oczyszczalnię ścieków w Hutkach. 

Odpowiedzi udzielili p. M. Chudzik, p. J. Żurek, p. I. Lisek, p. J. Kielan. 

E. Bałdyga -  czy są pytania? 

Pytań nie było 
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 Ad. 15. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

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

godz.16.30. 

 

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 

 

 

 

 


