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Protokół Nr  5/2022 

z obrad XLII sesji Rady Gminy Konopiska 

w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach dnia 22 marca 2022 r., 

od godz. 1400 do godz. 1556 

 

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 powitał Wójta Gminy – Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Iwonę Lisek, 

Skarbnika Gminy – Jadwigę Janik, Sekretarz Gminy– Barbarę Ankowską - Lis, radcę prawną – 

Wiesławę Rodak, sołtysów, księdza proboszcza Eugeniusza Krzyśko, pracowników urzędu, 

kierowników referatów.  

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad 

E. Bałdyga przedstawił porządek obrad przekazy radnym: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Konopiska. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2022-2032.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 

Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska. 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Konopiska”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział                          

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki                  

i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu 

określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

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

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska. 

15. Sprawy różne i zapytania. 

16. Zakończenie obrad. 
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M. Cichoń zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 Podjęcie uchwały               

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska                       

i ponowne przeanalizowanie projektu uchwały na komisjach rady gminy. 

Przewodniczący E. Bałdyga poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad 

punkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 

Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla 

Gminy Konopiska.                        

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało   13 radnych 

  „przeciw”             0 radnych 

  „wstrzymało się”            2 radnych  

   

Wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7 Podjęcie uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy 

Konopiska  został przyjęty większością głosów. 

 

E. Bałdyga poinformował, iż na wniosek Wójta Gminy wprowadza się do porządku obrad XLII 

sesji: 

- punkt 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022. 

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

obrad punkt 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało   15 radnych 

  „przeciw”             0 radnych 

  „wstrzymało się”            0 radnych 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 7 Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok 

szkolny 2021/2022 został przyjęty jednogłośnie. 

  

- punkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów 

Ukrainy. 

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

obrad punkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów 

Ukrainy. 
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Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało   15 radnych 

  „przeciw”             0 radnych 

  „wstrzymało się”            0 radnych 

   

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 15 Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy został przyjęty jednogłośnie. 

 

- punkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego  w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego                                      

w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907". 

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

obrad punkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady 

Gminy Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego                                 

w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907". 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało   15 radnych 

  „przeciw”             0 radnych 

  „wstrzymało się”            0 radnych 

 

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

zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, 

na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 907" został przyjęty jednogłośnie. 

 

E. Bałdyga odczytał nowy porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Konopiska. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2022-2032.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022. 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Konopiska”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział                    

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki                     

i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu 

określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

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

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów 

Ukrainy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji 

drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu 

autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907". 

17. Sprawy różne i zapytania. 

18. Zakończenie obrad. 

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   15 radnych 

  „przeciw”             0 radnych 

  „wstrzymało się”            0 radnych 

   

Rada Gminy Konopiska jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 
E.Bałdyga poprosił o zabranie głosu ks. Eugeniusza Krzyśko w celu przestawienia sytuacji 

związanej z remontem wieży kościoła parafialnego w Konopiskach 

Ks.E.Krzyśko – do parafii w Konopiskach przybyłem 1 listopada 2020 r. i zastałem plebanię                   
w stanie surowym oraz kościół w trakcie remontu, przy czym wszystkie prace były wstrzymane 

przez konserwatora zabytków. Pomimo trudności udało się doprowadzić prace remontowe do 

końca. W chwili obecnej stan wieży kościelnej budzi przerażenie, wypadają całe cegły, filary 

są spękane. Ze względu na fakt, iż kościół jest zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków) koszt 

prac konserwatorskich przy wieży kościelnej został oszacowany na 3 650 000 zł.                               

W przeciwnym razem niezbędne do wykonania prace kosztowałyby ok. 300 000 zł. 

Rozmawiałem o tej sytuacji z wójtem i otrzymałem odpowiedź negatywną gdyż gmina ma 

dużo potrzeb, wydatków, realizuje liczne inwestycje 

Złożyłem wnioski o dofinansowanie do: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(zabrakło 4,5 punktu), Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, który na 2022 

r. ma do dyspozycji na całe województwo jedynie 2,2 mln zł., Funduszu Kościelnego (brak 

odpowiedzi). 

Inicjatywa pomocy parafii wyszła od radnych, którzy wystąpili z wnioskiem w tej sprawie i to 

im pozostawiam decyzję. 
O godzinie 1436 ks. Eugeniusz Krzyśko opuścił obrady sesji. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Konopiska. 
E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Konopiska? 

Uwag nie było. 

E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XXXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 
E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Konopiska? 

Uwag nie było. 

E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXXIX sesji. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XXXIX sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 
E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XL sesji Rady Gminy Konopiska? 

Uwag nie było. 

E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XL sesji. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XL sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 
E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XLII sesji Rady Gminy Konopiska? 

Uwag nie było. 

E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLII sesji. 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XLII sesji został przyjęty jednogłośnie.  

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

Wójt Gminy Jerzy Żurek przedstawił sprawozdanie oraz odniósł się do wypowiedzi ks. 

E.Krzyśko. Wójt poinformował, iż w trakcie wspólnej rozmowy zaproponował księdzu 

pozyskanie przez parafię środków zewnętrznych w wysokości 150-200 tys. zł., jednak wiązało 

się to z wydzieleniem z całego projektu części kosztów na przedmiotowe zadanie.                            

Ks. proboszcz nie wyraził zgody. Nigdy nie padła deklaracja, że wójt nie będzie uczestniczył                    

w przedsięwzięciu remontu wieży kościelnej. 
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E. Bałdyga – czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Pytań nie było. 

 

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

Konopiska na lata 2022-2032.  

E. Bałdyga - projekt uchwały omawiany był na komisjach rady.  

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       

                                                                                             

UCHWAŁA NR 331/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032 została przyjęta 

jednogłośnie. 

 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok. 
E. Bałdyga - projekt uchwały omawiany był na komisjach rady.  

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 14 radnych 

  „przeciw”               1 radny 

  „wstrzymało się”              1 radny 

 

 

UCHWAŁA NR 332/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmian                       

w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok została przyjęta większością głosów. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022. 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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       

   

 

 



 

7 

 

UCHWAŁA NR 333/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA zmieniająca uchwałę                    
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 

2021/2022 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”. 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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 

„brak głosu”           1 radny (Marcin Poleszczuk) 

 

UCHWAŁA NR 334/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Konopiska” została przyjęta. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział                    

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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 

 

UCHWAŁA NR 335/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych                   

z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki                     

i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego 

zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 
E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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 
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UCHWAŁA NR 336/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie wyznaczenia 

miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników                 

i ich domowników została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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 

 
 

UCHWAŁA NR 337/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność gminy została przyjęta jednogłośnie.  
 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok. 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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 338/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach. Wcześniej skarga była analizowana 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała Radę Gminy Konopiska za 

niewłaściwą do rozpatrzenia zarzutów skarżącego. 

Czy są pytania? 

Pytań nie było. 

B. Jabłońska– odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
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Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 339/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie rozpatrzenia 

skargi została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska. 

I.Lisek zgłosiła autopoprawkę do projketu uchwały. Obecnie projekt uchwały obejmuje jedynie 

działki na zrekultywowanym składowisku odpadów pod budowę farmy fotowoltaicznej. 

R.Kołodziczyk – czy znana jest kwota, za którą teren zostanie wydzierżawiony? 

E.Bałdyga – kwotę ustali wójt. 

Czy są pytania? 

Pytań nie było. 

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”              1 radny 

 

UCHWAŁA NR 340/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Konopiska została przyjęta większością głosów. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów 

Ukrainy. 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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 

 
 

UCHWAŁA NR 341/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie udzielenia 

pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy została przyjęta jednogłośnie.  
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w 

miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907". 

E. Bałdyga - projekt uchwały był omawiany na komisjach, 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 342/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie w sprawie 
zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, 

na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 907" została przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 17. Sprawy różne i zapytania. 
E. Bałdyga – proszę o przedstawienie sytuacji związanej z oczyszczalnią ścieków w Hutkach 

po wyroku NSA. Czy rezerwa budżetowa wystarczy na pokrycie wydatków związanych                     

z pomocą mieszkańcom Ukrainy? 

W. Rodak – zgodnie z wyrokiem NSA uchylono decyzję SKO w Częstochowie stwierdzającą 
nieważność decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Konopiska oraz 

uchylono wyrok WSA, który utrzymywał decyzję SKO w mocy. Oznacza to, że decyzja                    

o warunkach zabudowy była wydana prawidłowo. Dalsze kroki leżą po stronie pana S. Hurasa. 

Wójt – na chwilę obecną środków finansowych z rezerwy wystarcza. 

 

M. Poleszczuk- kiedy pozostałe drogi gminne w Aleksandrii I i II będą naprawiane?  

Wójt – mamy 70 km dróg gminnych, które sukcesywnie naprawiamy. 

 

B. Jabłońska – jakie podjęto działania związane z przejazdem GTV Bus przez Walaszczyki                    

i dostosowaniem rozkładu do potrzeb mieszkańców, dzieci uczęszczających do szkoły                         

i przedszkola? Jest potrzeba odbudowy przystanku Wygoda-Górka. Czy jest możliwość 
montażu lampy na słupie przy ul. Świerkowej? 

Wójt – w zakresie GTV Bus nie ma obecnego na sesji pracownika merytorycznego, który może 

udzielić odpowiedzi- odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

I. Lisek – rodzice dzieci z Walaszczyk, które są dowożone do szkoły w Konopiskach mają 
zwracane koszty dowozu. 

Wójt – zostały podjęte działania w związku z wybitą szybą w przystanku.  

J.Kielan oceni czy jest możliwość/potrzeba montażu lampy. 

 

P. Wojciechowski – jakie jest stanowisko gminy ws. budowy obwodnicy Herby – Blachownia? 

Wójt – odbędą się spotkania z mieszkańcami Aleksandrii (22.03.2022 r.) i Walaszczyk 

(24.03.2022r.) w trakcie których mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć ws. 

zaproponowanych rozwiązań.  
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R. Kołodziejczyk – mieszkańcy zgłaszają, że zrobił się deficyt lekarzy pediatrów w ośrodku 

zdrowia w Konopiskach. 

Wójt – pediatrów brakuje, podejmowane są starania aby ich pozyskać. 
 

M. Haczyk – w imieniu wszystkich sołtysów dlaczego wniosek o zwiększenie diety sołtysów               

i inkasa podatkowego został odrzucony na komisjach? 

W zakresie przekazywania informacji przez pracowników urzędu gminy sołtysom – 

wykonywane są telefony z ogólnego numeru, na który nie można oddzwonić a ustalenie osoby 

dzwoniącej jest czasochłonne. Prośba aby rozwiązać ten problem.  

E.Bałdyga – na komisjach zapoznaliśmy się z wnioskiem sołtysów i jeśli radni wyrażą zgodę to 

na następnych komisjach przeanalizujemy to jeszcze raz i zajmiemy stanowisko. Na chwilę 
obecną przyjęliśmy wniosek do wiadomości i nie został on odrzucony. 

Wójt – wypracujemy rozwiązanie wysyłania wiadomości sms z podpisem osoby wysyłającej. 

 

M. Owczarek – czy jest możliwość opieki nad dziećmi z rodzin ukraińskich po zajęciach 

lekcyjnych? Czy dzieci mogą uczęszczać do „Promyka” i czy mogą być tam doprowadzane 

przez personel świetlicy? Obecnie ukraińskie kobiety chcą podjąć pracę i mogą mieć trudność 
w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi. 

Czy miejsce wyznaczone na targowisko przy ul. Przemysłowej może zostać zmienione na inne 

w centrum Konopisk? 

I.Lisek – gmina nie ma obowiązku dowożenia dzieci na zajęcia dodatkowe. 

M.Badora – duże kontrowersje wywoływało przeprowadzanie dzieci ze szkoły do „Promyka” 

przez pracowników świetlicy. Do Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” dzieci powinny 

być odprowadzane przez rodziców. 

Wójt – jeśli zajdzie taka potrzeba to pomożemy matkom z Ukrainy w popołudniowej opiece 

nad dziećmi.  

Przy wyznaczaniu miejsca do handlu braliśmy pod uwagę możliwość handlu zwierzętami                      

i wynikające z tego uciążliwości.  

 

J. Parkitny – droga w Walaszczykach wymaga naprawy np. w ramach reklamacji? 

Wójt – powiadomimy PZD w Częstochowie.  

 
I.Lisek – osoby, które nie odebrały książki pani B.Herby mogą to uczynić dzisiaj przy wejściu 

do Gminnej Hali Sportowej. 

E. Bałdyga – czy są jeszcze jakieś pytania? 

Pytań nie było.  

 

Ad. 18. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował za 

udział w sesji, zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godz.1556. 

 

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 


