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Protokół Nr  8/2022 

z obrad XLV sesji Rady Gminy Konopiska 

w Urzędzie Gminy Konopiska dnia 7 czerwca 2022 r., 

od godz. 1400 do godz. 1425 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

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

sesji uczestniczyło w obradach 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy 

Konopiska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radny Piotr Wojciechowski 

był nieobecny.  

 

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 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenie jej przebiegu. 

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   11 radnych 

  „przeciw”             0 radnych 

  „wstrzymało się”            0 radnych 

  „nieobecni”     1 radny (Piotr Wojciechowski) 

„brak głosu”             3 radnych (Andrzej Janik, Robert    

   Kołodziejczyk, Marek Parandyk) 

 

Rada Gminy Konopiska przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. 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. 

J.Janik omówiła projekt uchwały oraz przedstawiła zmiany wprowadzone w stosunku do 

uchwały nr 354/XLIV/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 maja 2022 r. 

E. Bałdyga – 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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych  

  „wstrzymało się”          0 radnych       

„nieobecni”               1 radny (Piotr Wojciechowski) 

                                                          

UCHWAŁA NR 355/XLV/2022 RADY GMINY KONOPISKA 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 została 
przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenie jej przebiegu. 

K.Zygier 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 13 radnych 

  „przeciw”              1 radny  

  „wstrzymało się”          0 radnych       

„nieobecni”               1 radny (Piotr Wojciechowski) 

 

UCHWAŁA NR 356/XLV/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu została przyjęta. 

E. Bałdyga – czy są jakieś pytania? 

J.Benesz – odczytał wpis zamieszczony na serwisie społecznościowym Facebook dotyczący 

głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II" z dnia 20 maja 2022 r. wyrażając 

jednocześnie swoją dezaprobatę wobec zamieszczonego wpisu. 

 

E. Bałdyga – czy są jeszcze jakieś pytania? 

Pytań nie było.  

 

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

udział w sesji, zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godz.1425. 

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 


