
Protokół Nr 4/2021 

z obrad XXX sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 27 kwietnia 2021 r., w godzinach od 13
00

 do 13
51

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

W XXX sesji Rady Gminy Konopiska 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 Gminy Konopiska 

– Pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Iwonę Lisek, sekretarz – Panią Barbarę 

Ankowską-Lis, skarbnika  – Panią Jadwigę Janik, radcę prawną – Panią Wiesławę Rodak, 

radnego powiatowego - Pana Mieczysława Chudzika, Dyrektora ZSP w Aleksandrii – Pana 

Pawła Bekusa, Dyrektora SP ZOZ GOZ - Pana Krzysztofa Śmicha, Dyrektora GBP – Pana 

Piotra Mesyasza i pracowników Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 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 XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 

GOZ Konopiska za 2020r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. przeprowadzenia 

REFERENDUM  LUDOWEGO. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej 

Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Konopiskach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji                                 

w Konopiskach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 



zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2021-2031. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki                           

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           

w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia 

Emisji dla Gminy Konopiska - etap III”. 

16. Sprawy różne i zapytania. 

17. 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 Konopiska przyjęła porządek obrad jednogłośnie. 

 

Pan Edward Bałdyga podziękował za zaproszenie przez Dyrektora ZSP                          

i zorganizowanie sesji Rady Gminy Konopiska w nowym obiekcie jakim jest sala 

gimnastyczna przy ZSP w Aleksandrii. Przewodniczący rady gminy pokreślił, iż sala 

gimnastyczna służyć będzie wszystkim mieszkańcom Aleksandrii i okolic, głównie dzieciom                

i młodzieży szkolnej. Podziękował wójtowi gminy i radnym za podjęcie decyzji o realizacji 

przedmiotowej inwestycji w ramach której powstała sala gimnastyczna. 

Głos zabrała Pani Anna Świtek, która podziękowała,  w imieniu swoim i wszystkich radnych, 

wójtowi za podjęcie trudu wybudowania sali gimnastycznej przy ZSP  w Aleksandrii. Złożyła 

również podziękowania dyr. Bekusowi oraz powitała wszystkich zebranych na XXX sesji 

Rady Gminy Konopiska. 

Do życzeń dołączył się również Pan Mieczysław Chudzik, który złożył wójtowi i radnym 

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za dołożenie wszelkich starań, aby powstał ten 

obiekt oraz za pokonanie wszelkich przeciwności w trakcie realizacji inwestycji. 

Nastąpiło wręczenie kwiatów. 



Głos zabrał Pan Paweł Bekus, który złożył wyrazy uznania wójtowi gminy oraz radnym za 

wybudowanie sali gimnastycznej wraz z rozbudową części dydaktycznej  i żywieniowej. 

Podziękował za bardzo dobrą współpracę Zastępcy Wójta – Pani Iwonie Lisek, Sekretarz – 

Pani Barbarze Ankowskiej - Lis, Skarbnikowi  – Pani Jadwidze Janik, Radnemu 

powiatowemu – Panu Mieczysławowi Chudzikowi oraz pracownikom urzędu gminy. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy. 

p. E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy? 

Uwag nie było. 

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

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

Protokół z XXVIII sesji został przyjęta jednogłośnie. 

 

p. E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy? 

Uwag nie było 

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

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

Protokół z XXIX sesji został przyjęta jednogłośnie. 

 

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

Głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował wszystkim mieszkańcom Aleksandrii za 

dołożenie wszelkich stań, aby powstała nowa sala gimnastyczna. W swojej wypowiedzi Wójt 

Jerzy Żurek zaznaczył, iż w ramach jednej inwestycji oprócz wybudowania sali 

gimnastycznej powstały również dodatkowe sale lekcyjne, zmodernizowani szkolną kuchnię 

wraz z jadalnią a także zmodernizowano kotłownię z węglowej na gazową. 

Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

E. Bałdyga – czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Pytań nie było. 

 



Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 

GOZ Konopiska za 2020r. 

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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 250/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2020r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. przeprowadzenia 

REFERENDUM  LUDOWEGO. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na komisjach, 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 251/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM  

LUDOWEGO została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej 

Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 252/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na komisjach, 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 253/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na wszystkich 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 radnych 

  „wstrzymało się”            1 radny 

 



UCHWAŁA NR 254/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska  została podjęta większością 

głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Konopiskach. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na komisjach, 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 255/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji                                 

w Konopiskach. 

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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 256/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

 



Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na komisjach, 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 257/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2021-2031. 

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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 258/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-

2031 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok. 

p. E. Bałdyga – uchwała omawiana była na komisjach, 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 259/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki                                   

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie 

Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - 

etap III”. 

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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 260/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III” została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 16. Sprawy różne i zapytania. 

P. M. Cichoń – zapytał o postępy w przygotowaniu inwestycji przy ul. Szmaragdowej                             

w Konopiskach, czy projekt został przyjęty, jak wyglądają finanse? 

p. E. Bałdyga zapytał o postępy w sprawie związanej z oczyszczalnią ścieków w Hutkach. 

Przypomniał również o obowiązku złożenia w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń 

majątkowych przez radnych. 

P. J. Żurek udzielił odpowiedzi: 

- projekt na drogę przy ul. Szmaragdowej jest kompletny i został złożony wniosek                            

o dofinansowanie 50% kosztów. Po opublikowaniu wyników znajdujemy się na 19-stej 

pozycji listy rezerwowej, 

- w sprawie dotyczącej oczyszczalni ścieków w Hutkach - przy udziale gminy nie są 

prowadzone żadne postępowania. 

 

Ad. 17. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady Gminy 

podziękował za udział w sesji, zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Konopiska.                     

Sesja trwała do godz.13
51

. 

 

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 Rokosa                                                              Edward Bałdyga 

 

 


