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Protokół Nr  9/2022 

z obrad XLVI sesji Rady Gminy Konopiska 

w Urzędzie Gminy Konopiska dnia 21 czerwca 2022 r., 

 od godz. 1300 do godz. 1525 

 

 

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, Skarbnika Gminy – Jadwigę Janik, 

Sekretarz Gminy– Barbarę Ankowską - Lis, radcę prawną – Wiesławę Rodak, dyrektora SP 

ZOZ GOZ Krzysztofa Śmicha, sołtysów, pracowników urzędu, kierowników referatów.  

 

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 XLIV i XLV sesji Rady Gminy Konopiska. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ 

GOZ w Konopiskach za 2021 r. 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska za rok 2021, debata. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum 

zaufania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym. 

9. Odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska 

sprawozdaniu                  z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego. 

10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Konopiska za 2021 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o 

wykonaniu budżetu gminy Konopiska za 2021 rok. 

11. Odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2021 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2021 

rok.        

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2022-2032. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol. 

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

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska.  
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Aleksandria na lata 2022-2030. 

19. Sprawy różne i zapytania. 

20. 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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Gminy Konopiska. 

 

E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XLIV sesji? 

Uwag nie było 

 

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

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

  „brak głosu”              1 radny (Edward Bałdyga)  

 

Protokół z XLIV sesji został przyjęty.  

 

E. Bałdyga zapytał czy są uwagi do protokołu z XLV sesji? 

Uwag nie było 

 

E. Bałdyga  poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLV sesji 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

Protokół z XLV sesji został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

Wójt Gminy Jerzy Żurek przedstawił sprawozdanie o pracy 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  w Konopiskach za 2021 r. 

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

E.Bałdyga złożył gratulacje dyrektorowi K.Śmichowi osiągnięcia przez ośrodek zdrowia 

bardzo dobrego wyniku finansowego za 2021 r. 

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 14 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

„brak głosu”              1 radny (Edward Bałdyga) 

 

UCHWAŁA NR 357/XLVI/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach za 2021 r. została przyjęta. 

 

Ad. 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska za rok 2021, debata. 

E. Bałdyga – poprosił sekretarz gminy o przedstawienie raportu. 

B.Ankowska -Lis– omówiła raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2021 (raport o stanie 

gminy dostępny jest w BIP). 

E. Bałdyga – podziękował za przedstawienie raportu, zapytał czy są pytania do niego? 

Pytań nie było 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska 

wotum zaufania. 

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

E. Bałdyga – czy są pytania? 

Pytań nie było. 

B. 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 
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UCHWAŁA NR 358/XLVI/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania została przyjęta. 

 

E.Bałdyga – ogłosił 10 min. przerwy 

Przerwa 

E. Bałdyga - wznowił obrady 

 

Ad.8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym. 

  
E. Bałdyga – poprosił skarbnika gminy o przedstawienie sprawozdań. 
J.Janik – poinformowała, że sprawozdania zostały szczegółowo omówione na poszczególnych 

Komisjach  Rady Gminy Konopiska. 

 

Ad.9. Odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

 
J.Janik –  odczytała opinię RIO (Uchwała Nr 4200/VII/76/2022 VII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2022 r.) – uchwała                        

w załączeniu. 

 

Ad.10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Konopiska za 2021 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu 

budżetu gminy Konopiska za 2021 rok. 

 
E. Bałdyga - poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Szczerbaka o odczytanie 

wniosku wraz z opinią. 
P. Szczerbak – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska z dnia 16 maja 

2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za 2021 rok oraz opinię 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy Konopiska za 2021 rok – 

wniosek wraz z opinią w załączeniu. 

 

Ad. 11. Odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska  

 
P. Szczerbach – odczytał opinię RIO (Uchwała Nr 4200/VII/90/2022 VII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 maja 2022 r.) – uchwała                            

w załączeniu. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2021 rok. 

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.  

 

 



5 

 

 

Głosowanie radnych: 

  „za”   głosowało 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 359/XLVI/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Konopiska za 2021 rok  została podjęta jednogłośnie. 
 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2021 

rok. 

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

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”             1 radny 

 

UCHWAŁA NR 360/XLVI/2022 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Konopiska za 2021rok została podjęta. 
 

E. Bałdyga – w imieniu radnych i mieszkańców pogratulował wójtowi oraz skarbnikowi 

udzielenia absolutorium, wręczono kwiaty. 

J. Majdzik – złożyła wójtowi gratulacje w związku z udzieleniem absolutorium. 

 

Oklaski. Wręczenie kwiatów. 

 

Wójt - podziękował za podsumowanie całorocznej pracy, zaufanie i udzielone absolutorium, 

poinformował o inwestycjach na terenie gminy. 

 

   

Ad.14. 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 
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UCHWAŁA NR 361/XLVI/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zmiany 

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

jednogłośnie. 
 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok. 
J.Janik - omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w zakresie zmiany nazwy zadania 

inwestycyjnego. 

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 15 radnych 

  „przeciw”           0 radnych 

  „wstrzymało się”          0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 362/XLVI/2022 RADY GMINY KONOPISKA sprawie zmian 

w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol. 

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 363/XLVI/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie pomocy 

finansowej dla Gminy Koniecpol została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Konopiska.  

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 12 radnych 

  „przeciw”               1 radny 

  „wstrzymało się”          2 radnych 
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UCHWAŁA NR 364/XLVI/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Konopiska została przyjęta. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Aleksandria na lata 2022-2030. 

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 365/XLVI/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria na lata 2022-2030 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Sprawy różne i zapytania. 
E. Bałdyga – zwrócił się z zapytaniem do obecnych na sesji sołtysów czy sposób ustawienia 

miejsc siedzących i stołów jest odpowiedni? 

Sołtysi wyrazili swoją aprobatę, co do ustawiania stołów i krzeseł. 

E.Bałdyga - zwrócił się z prośbą do sołtysów aby zapraszali na zebrania wiejskie radnych, gdyż 
nie wszyscy sołtysi przestrzegają tej zasady. 

E.Bałdyga – podziękował za udaną organizację tegorocznych Dni Gminy Konopiska. 

 

E. Bałdyga – czy są jeszcze jakieś pytania? 

Pytań nie było.  

  

 Ad. 20. Zakończenie obrad. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował za 

udział w sesji, zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godz.1525. 

 

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 


