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Protokół Nr  6/2022 

z obrad XLIII sesji Rady Gminy Konopiska 

w Urzędzie Gminy Konopiska dnia 31 marca 2022 r., 

od godz. 1400 do godz. 1413 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska  Edward Bałdyga. W chwili otwarcia 

sesji uczestniczyło w obradach 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy 

Konopiska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący Rady 

Gminy Konopiska Zastępcę Wójta – Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy – Jadwigę Janik, Sekretarz 

Gminy– Barbarę Ankowską – Lis. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad 

E. Bałdyga przedstawił porządek obrad przekazy radnym: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konopiskach. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

5. Zakończenie obrad. 

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 

  „brak głosu”     1 radny (Edward Bałdyga) 

 

Rada Gminy Konopiska przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konopiskach. 

M. Badora – kierownik GOPS w Konopiskach omówiła projekt uchwały. 

E. Bałdyga – czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 343/XLIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmian                        

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach  została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy              

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

M. Badora – kierownik GOPS w Konopiskach omówiła projekt uchwały 

E. Bałdyga – czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 344/XLIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA sprawie upoważnienia 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy       

`o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa zostałą przyjęta jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 
 

 

Ad. 5. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował za 

udział w sesji, zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godz.1413. 

 

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 


