
Protokół nr 5/2011 
V sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 8 marca 2011r. 
Sesję otworzył i prowadził p. Poleszczuk – Przewodniczący Rady. 
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący złoŜyli Ŝyczenia i kwiaty dla obecnych 
na sali kobiet. 
śyczenia z okazji Dnia Kobiet złoŜył równieŜ p.Socha 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe sesja jest 
prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich radnych, Wójta, p. wice wójt, p. sekretarz ,p. skarbnik, 
pracowników Urzędu oraz sołtysów . ZłoŜył gratulacje wybranym sołtysom i poprosił 
o przedstawienie się. 
Sołtysi dokonali prezentacji. 
Do pkt.2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy 
p.Gasiak – radna 
Zwróciła uwagę, Ŝe brak w protokole odpowiedzi na interpelację w sprawie mieszkań 
socjalnych. 
p.Poleszczuk – Przewodniczący 
Odpowiedź będzie udzielona na dzisiejszej sesji. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji . 
Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad: 
p.Górniak – radny 
Zgłosił poprawkę do proponowanego porządku obrad w sprawie głosowania 
imiennego jawnego cytując art.34 ustawy o finansach publicznych. Zaproponował, 
aby był to 7 punkt porządku obrad. 
p. Poleszczuk  – Przewodniczący Rady 
Stwierdził, Ŝe temat podniesiony przez p.Górniaka będzie omówiony w sprawach 
róŜnych. 
Przedstawił proponowany porządek obrad: 
1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności 
2) Przyjęcie protokołu z IV sesji 
3) Ustalenie porządku obrad 
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz   
    informacja o realizacji uchwał  
6) Interpelacje radnych i gości 
7) Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr 43/V/2003 Rady Gminy Konopiska z  
    dnia 27 lutego 2003r 
8) Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
uŜytkownikowi     wieczystemu 
9) Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości  
    uŜytkownikowi     wieczystemu 
10) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  
      Gminy Konopiska na lata    2007-2013 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/IV/2011 z dnia 8 lutego  
          2011 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata   
           2011-2024 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011  
        w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 
13) Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych 
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 r 



15. Odpowiedzi na interpelacje 
16.Sprawy róŜne 
17.Zakończenie obrad 
Rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad. 
Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
p. Poleszczuk  
Zaproponował do komisji uchwał następujących radnych. p. Roberta Kołodziejczyka 
i Antoniego Franię. 
Rada jednogłośnie powołała komisję uchwał i wniosków. 
Do pkt.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał   
Sprawozdanie przedstawił p. Socha – wójt gminy (załącznik) 
Pytań  do sprawozdania – brak  
Do pkt.6. Interpelacje radnych 
p. Jędryka - radny 
Co z mostem nas II Wąsosz 
p. Jarosz – sołtys Wąsosz 
Prośba o sesję wyjazdową w sprawie wizji lokalnej w Wąsoszu 
p. Jarosz-Wawrzyńczak – Z-ca Wójta 
Na zebraniu wiejskim w Wąsoszu był podnoszony temat wygospodarowania środków 
i zrobienia drogi 
p. Kuśmierska - radna 
Pojemniki na szkło i plastiki –  jest ich mało, a te co są toną w śmieciach, co dalej . 
p. Kołodziejczyk  – radny 
Utworzono dzikie wysypisko za cmentarzem – prośba o interwencję 
P .Janik – radny 
Prośba o jak najszybsze podjęcie prac z wykonaniem drogi w Kijasie 
p. Socha – Wójt 
Sesja wyjazdowa to dobry pomysł, aby mieć rozeznanie ile i jakie drogi są do 
zrobienia 
p. Kościelniak - radna 
Od kiedy jest taki stan drogi w Wąsoszu 
p. Jarosz – sołtys 
Sytuacja powstała po kanalizacji oraz budowy autostrady 
p. Górniak  
Podniósł temat budowy parkingu przy cmentarzu w Rększowicach. 
Parafia i ksiądz nie zgadza się na rozpoczęcie prac w ramach konkursu z PROW, 
zbyt długie oczekiwanie. A w 2013 roku mija termin ogrodzenia drugiej kwatery 
cmentarza, 
p. Jarosz-Wawrzyńczak 
2 lata temu chcieliśmy złoŜyć wniosek z PROW, ale nie było uregulowanego stanu 
prawnego. Zmieniły się wytyczne. Wniosek mamy przygotowany, jak tylko będzie 
ogłoszenie konkursu złoŜymy. 
p. Socha 
Mamy bardzo  dobrą współpracę z księdzem w Rększowicach. Sprawy własnościowe 
są załatwiane. Załatwiane są równieŜ sprawy powiększenia cmentarza. KsiąŜ podjął 
się budowy kaplicy przedpogrzebowej  i ma kłopoty finansowe poniewaŜ nie wszyscy 
płacą. 
p. Lubańska - radna 
1) Bardzo zła droga po kanalizacji Hutki-Rększowice 



2) Jaka jest moŜliwość uruchomienia MPK linii 63 z Nierady do Hutek 
3) migająca lampa przy posesji 93 w Hutkach 
p. Gorzelak – radna 
Prośba o wyrównanie drogi Leśniaki-Hutki – jest to ścieŜka rowerowa 
Prośba o zestawienie projektów z unii europejskiej i na jakich zasadach są 
zatrudniani ludzie 
p. Gasiak 
Jakie odczucie wójta po wyborach sołtysów. 
p. Socha 
Gratuluję wszystkim sołtysom. 
p. Kowalska – sołtys Rększowice 
1) Kiedy będzie  chodnik w Rększowicach 
2) Droga na Ługach – chodzi o wyjazd, brak widoczności 
p. Bator – sołtys Konopiska 
Czy jest uchwalony budŜet, jeśli tak to w budŜecie zapisano co będziemy robić i ile 
mamy pieniędzy. A  dzisiaj radni zgłaszają dodatkowe zadania 
p. Fornalik – sołtys Jamki 
1) Kiedy będzie kanalizacja na Jamkach 
2) Zawalony mostek k/Płatkowskiego 
p. Skwara – sołtys Aleksandria I 
1) Prośba o ŜuŜel na ul. Przejazdową i Gościnna 
2) Rozbity płot w koło domu nauczyciela w Aleksandrii 
3) Prośba o uprzątnięcie gałęzi  po obcinaniu pod liniami 
p. Misiak – skarbnik gminy 
KaŜdy z wykonawców budŜetu  wnioskując o zmianę musi wskazać źródło 
finansowania 
p. Kuś – sołtys Łaziec 
1) Kiedy będzie chodnik w Łaźcu 
2) Droga przez Piłę – od mostku w stronę Konopisk wymaga naprawy 
    rozjeŜdŜona przez firmę wywoŜącą drewno z lasu, czy moŜna ich     
    zobligować do naprawy 
p.Kuśmierska – radna 
Droga jest gminna i nie ma moŜliwości obciąŜać firmy  
p.Kościelniak 
Z jakich funduszy został wypłytkowany plac przy remizie w Wąsoszu 
p.Jarosz – sołtys Wąsosz 
Z funduszu sołeckiego oraz czyn społeczny straŜaków 
p.Skoczylas – sołtys Aleksandria II 
PrzedłuŜenie ul.StraŜackiej do Miodowej nie ma moŜliwości przejazdu 
p.Parkitny 
Prośba o interwencję w sprawie drogi powiatowej 
p.Ernt – sołtys Hutki 
Droga powiatowa, prośba o złoŜenie wniosku, aby po kanalizacji była zrobiona 
 
Do pkt.7. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr 43/V/2003 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 27 lutego 2003r – wprowadzenia do tematu dokonała p. Ankowska 
– specjalista UG 
 
p.Poleszczuk odczytał projekt uchwały i poddał projekt pod głosowanie 



Uchwała nr 24/V/2011  sprawie zmiany uchwały nr 43/ V/2003 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 27 lutego 2003r podj ęta jednogło śnie  
 
Do pkt.8. )  Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości uŜytkownikowi  wieczystemu – wprowadzenia dokonała p.Ankowska 
 
p.Górniak 
Czy w tej uchwale moŜna ogłosić przetarg i dlaczego jest taka duŜa róŜnica w cenie 
w stosunku do sprzedaŜy działki z następnego projektu uchwały. 
 
p.Ankowska 
art.37 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszcza sprzedaŜ. Wycenę 
dokonuje rzeczoznawca majątkowy z którym mieliśmy umowę do końca lutego 2011- 
p.Janik 
- Kiedy była dokonana wycena 
- Kiedy wpłynęło podanie o zakup tych działek 
- Czy opłata moŜe być rozłoŜona na raty 
 
p.Ankowska 
Nie ma w projekcie uchwały zapisu o rozłoŜenie na raty 
Nie moŜemy podwaŜać wyceny rzeczoznawcy. Działki w centrum Konopisk są 
drogie. 
 
p.Kołodziejczyk 
Odczytał projekt uchwały 
 
p.Poleszczuk 
Poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 25/V/2011 w sprawie  wyra Ŝenia zgody na sprzeda Ŝ nieruchomo ści 
uŜytkownikowi  wieczystemu podj ęta wi ększością głosów (11 za, 3 przeciw, 1 
wstrzymuj ący) 
 
Do pkt.9. )   Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości uŜytkownikowi  wieczystemu – wprowadzenia dokonała p.Ankowska 
p.Janik 
Czy rozłoŜenie na raty wymaga    uchwały 
p.Ankowska – tak 
 
p.Frania  
Odczytał projekt uchwały 
p.Poleszczuk poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 26/V/2011 w sprawie  wyra Ŝenia zgody na sprzeda Ŝ nieruchomo ści 
uŜytkownikowi  wieczystemu podj ęta wi ększością głosów (13 za, 1 przeciw, 1 
wstrzymuj ący) 
 
Do pkt.10. ) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Konopiska na lata    2007-2013 
Wprowadzenia dokonał p.Staroniek 



 
p.Górniak 
- czy jest opracowany rachunek ekonomiczny rewitalizacji II etap 
- czy jest cel wykorzystania budynków po rewitalizacji 
- co z budynkiem po byłym USC 
 
p.Staroniek 
Tak jak w projekcie, pracowni specjalistycznych nie da się tworzyć w szkołach 
specjalistycznych świetlicach. W centrum Konopiska, bo najlepiej dojechać dzieciom  
oraz emerytom z całej gminy. 
Budynek USC teŜ brany jest pod uwagę, ale obecny obiekt nie spełnia norm 
bezpieczeństwa, obiekt wymaga  wymiany w  90% . 
 
p.Socha 
W budynku o byłym USC rozwaŜamy moŜliwość przeniesienia GOPSu 
 
p.Gasiak 
Na Pająku jest przewidziana budowa muszli koncertowej i w centrum Konopisk takŜe 
Jakie są koszty rewitalizacji I etapu 
 
p.Staroniek 
I etap jest w trakcie realizacji. 
Muszli koncertowej  na  Pająku nie będzie. W obszarze C rewitalizacji nic nie 
zmieniamy, ruszmy obszar B bo moŜemy otrzymać środki 
 
p.Górniak 
Aktualizacja dotyczy tylko wsi Konopiska. Obecnie budowana jest hala sportowa i 
tam przewiduje się sale rehabilitacyjne. Proszę o dostarczenie na piśmie rachunku 
ekonomicznego 
 
p.Staroniek 
W grudniu ub. Na stronie gminy Konopiska był publikowany  komunikat nt. 
aktualizacji gminy. Do tej pory nikt nie zgłosił propozycji 
KaŜdy ma moŜliwość zapoznania się ze składanym wnioskiem, gdzie są dane 
dotyczące finansowania. 
 
p.Górniak 
Od listopada jesteśmy radnymi, brak było informacji 
 
p.Staroniek 
Będą konsultacji społeczne 
 
p.Kuśmierska 
Jak będzie konkurs to czy inne wsie mogą składać wnioski o rewitalizację 
 
p.Janik 
Program potrzebny, muszą być uwzględniane prawdziwe rzeczy. Mam sporo 
poprawek do istniejącego materiału .M.in. dot. wykształcenia 
 
p.Socha 



Jest złoŜony wniosek odnosimy się do obszaru B, napisu moŜna korygować, jest 
prośba o podjęcie uchwały aby Urząd Marszałkowski mógł poddać ocenie wniosek. 
 
p.Staroniek 
Uwagi dot. wykształcenia – wynika to z analizy słabych i mocnych stron  
 
p.Górniak 
Na stronie 70, rozbudowa dróg gminnych przy ul. Przemysłowej 
 
p.Staroniek 
Teren pokopalniany, zdegradowany, rewitalizacja na tereny zdegradowane. 
 
p.Janik 
Chodzi o to aby uwzględnić uwagi 
 
p.,Kuśmierska 
UwaŜam, Ŝe materiał jest dobry 
 
p.Staroniek 
Proszę o składanie uwag do 11 marca musimy złoŜyć wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 
p. Kołodziejczyk 
Odczytał projekt uchwały 
 
p. Poleszczuk 
Poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 27/V/2011 w sprawie aktualizacji Lokalne go Programu Rewitalizacji 
Gminy Konopiska na lata 2007-2013 podj ęta wi ększością głosów (11 za, 1 
przeciw, 3 wstrzymuj ących) 
 
Do pkt.11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-
2024 –  zmiany omówiła p. Misiak – skarbnik gminy 
 
p.Frania odczytał projekt uchwały 
p.Poleszczuk 
Poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 28/V/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 23 /IV/2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi ny Konopiska na lata 
2011-2024 podj ęta większością głosów (11 za, 3 wstrzymuj ących, przy 
obecnych 14) 
 
Do pkt.12.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 
lutego 2011 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011- wprowadzenia dokonała 
p. Misiak  
 
p.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały 



 
p.Poleszczuk  
Poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała 29/V/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV /2011 z dnia 8 lutego 
2011 w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2011 podj ęta większością 
głosów (12 za, 2 wstrzymuj ących) 
 
Do pkt.13) Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych – 
wprowadzenia dokonała p.Misiak 
 
p.Frania 
Odczytał projekt uchwały 
p.Poleszczuk 
Poddał projekt pod głosowanie 
Uchwała nr 30/V/2011 w sprawie poboru i inkasa poda tków i opłat lokalnych 
podj ęta jednogło śnie. 
 
Do pkt.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 Zmiany w budŜecie gminy na 2011 szczegółowo omówiła p. Misiak – skarbnik 
gminy. Radni otrzymali propozycje. 
p.Jędryka 
Proponuje przestawić zegary, będą oszczędności. 
p.Poleszczuk  
Czy są pytania lub inne wnioski do przedstawionego materiału. 
Pytań brak . 
 
p.Kołodcziejczyk 
Odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 r. 
p.Poleszczuk  
Poddał projekt pod głosowanie 
 
Uchwała nr 31/V/2011w sprawie zmian w bud Ŝecie gminy na 2011 r podj ęta 
jednogło śnie. 
 
Odpowiedzi na interpelacje udzielili: 
p.Socha, p.Jarosz Wawrzyńczak, p.Kowalik , p.Ankowska-Lis 
Mieszkania socjalne – w  poprzednich latach planowaliśmy wybudowanie  mieszkań 
socjalnych, zawsze brakło środków. Nie mamy mieszkań, mieszkania jak 
wybudujemy musimy utrzymywać, są zaległości w płaceniu czynszu. 
Ministerstwo Pracy zgłosiło program budowy mieszkań socjalnych, - Powiatowy 
Urząd Pracy i GOPS, chodzi o aktywizację korzystających z GOPS) 
Co z mostem nas II Wąsosz  - propozycja obejrzenia dróg i mostów na sesji 
wyjazdowej i ustalenie priorytetów 
Prośba o sesję wyjazdową w sprawie wizji lokalnej w Wąsoszu – jak wyŜej 
Pojemniki na szkło i plastiki –  jest ich mało, a te co są toną w śmieciach, co dalej  - 
pojemniki zlikwidowano. Chcemy rozdać worki mieszkańcom, bo są firmy które chcą 
odbierać  nieodpłatnie szkło i plastiki, jest prośba do sołtysów, aby po sesji pozostali i 
odebrali worki na poszczególne wsie 



Utworzono dzikie wysypisko za cmentarzem – prośba o interwencję – podejmiemy 
rozmowy z właścicielem terenu 
Prośba o jak najszybsze podjęcie prac z wykonaniem drogi w Kijasie – w ramach 
bieŜącego utrzymania dróg 
Sesja wyjazdowa to dobry pomysł, aby mieć rozeznanie ile i jakie drogi są do 
zrobienia 
 Bardzo zła droga po kanalizacji Hutki-Rększowice  -  
 Jaka jest moŜliwość uruchomienia MPK linii 63 z Nierady do Hutek – brak środków 
finansowych 
 Migająca lampa przy posesji 93 w Hutkach – zgłosimy do Zakładu Energetycznego 
 
Prośba o wyrównanie drogi Leśniaki-Hutki – jest to ścieŜka rowerowa – w ramach 
bieŜącego utrzymania 
Prośba o zestawienie projektów z unii europejskiej i na jakich zasadach są 
zatrudniani ludzie – zgłoszono juŜ interpelacje na piśmie w tym temacie, będzie 
udzielona odpowiedź, obecnie jest w trakcie opracowywania. 
Kiedy chodnik w Rększowicach – obecnie brak środków Urząd Marszałkowski chce 
finansowania 50/50 
 Droga na Ługach – chodzi o wyjazd, brak widoczności - sprawdzimy 
 Kiedy będzie kanalizacja na Jamkach – po Korzonku w 2012 roku 
 Zawalony mostek k/Płatkowskiego - sprawdzimy 
 Prośba o ŜuŜel na ul. Przejazdową i Gościnna – w ramach bieŜącego  utrzymania 
 Rozbity płot w koło domu nauczyciela w Aleksandrii - sprawdzimy 
 Prośba o uprzątnięcie gałęzi  po obcinaniu pod liniami – zgłosimy do ZE 
 Kiedy będzie chodnik w Łaźcu – obecnie brak środków  Urząd Marszałkowski chce 
finansowania 50/50 
 Droga przez Piłę – od mostku w stronę Konopisk wymaga naprawy -w ramach 
bieŜącego utrzymania 
PrzedłuŜenie ul. StraŜackiej do Miodowej nie ma moŜliwości przejazdu – na bieŜąco 
Prośba o interwencję w sprawie drogi powiatowej – zgłosimy do PZD 
Droga powiatowa, prośba o złoŜenie wniosku, aby po kanalizacji była zrobiona – 
będziemy zgłaszać wnioski 
 
 
Do pkt.16 Sprawy róŜne 
- Komu zgłosić sprzątnięcie zabitego psa 
p.Kowalik 
Gmina we własnym zakresie uprząta, robi to pracownik gospodarczy Urzędu. 
 
p.Lubańska – Zakład utylizacyjny uśpi psa za odpłatnością 
p.Górniak – przypominam o dziurach w Rększowicach – Hutki – Nierada i most przy 
Nieładzie  
Temat zgłosimy  do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
 Kiedy będzie przepompownia w Rększowicach – w III kwartale będzie przekazana 
do uŜytkowania 
 
p.Kościelniak – Zajęcia wspomagające dot., wyboru zawodu gdzie są prowadzone 
 
p.Skoczylas – dyrektor GZOKSTiP 



Ministerstwo Edukacji sugerowało wprowadzenie takich zajęć. Są prowadzone 
sporadycznie przez pedagoga. Coraz głośniej mówi się nt. doradztwa zawodowego 
jest propozycja aby projekt  wszedł od września na 2 lata 
 
p. Kościelniak 
Na boiskiem ul. Spacerowej wiszą druty 
 
p.Skoczylas – sołtys 
- spękany asfalt na ul. Gościnnej, co gmina robi w tum temacie 
- rowy przy ul. Granicznej – nic nie zrobione 
Zostajemy z drobnymi robotami a zagospodarowanie funduszu sołeckiego uchwala 
zebranie i to na rok wcześniej, czasami inwestycje są nie trafione. 
 
p.Misiak 
Sprawa funduszu sołeckiego to zasady ustalone w ustawie 
 
p.Kościelniak 
Wybudowanie tak duŜej hali było nie trafione, będą duŜe koszty utrzymania 
p.Socha 
Projekt hali wzięto z gminy liczącej 6 tysięcy mieszkańców, myślę, Ŝe będzie dobrze 
zagospodarowana. 
p.Skoczylas – dyrektor GZOKSTiP 
Ogłaszamy konkursy na zatrudnienie nauczyciela lub instruktora. W projekcie 
Aktywny uczeń – będą zajęcia teatralne, informatyki i taneczne 
p.Janik 
Gdzie zgłosić interwencję o dymiących kominach 
p.Kowalik 
Na policję 
 
p.Bator 
Prośba o uczulenie przedsiębiorcy odśnieŜającego drogi, aby zadbał równieŜ o 
chodniki, Chodzi o uŜywanie lekkiego sprzętu, bo juŜ po tej zimie widać, Ŝe chodniki 
trzeba remontować. 
 
p.Górniak 
Trzeba robić rachunek ekonomiczny dla danych przedsięwzięć, dlaczego nie 
zastanowić się nad kosztami utrzymania obiektów gminnych 
Proszę Pana Wójta o nie atakowanie mnie , chcę mieć pełną informacje, jeŜeli będzie 
kontrakt z NFZ. Na zajęcia rehabilitacyjne w nowej hali to nie mam pytań. 
 
p.Kościelniak 
Mam prośbę aby nerwowo nie odpowiadać na pytania radnych. Nie pytam ze 
złośliwości chcę wiedzieć i mieć rzetelna odpowiedź. 
 
p.Parkitny 
Czy na hodowlę psów trzeba mieć zezwolenie 
 
p.Misiak  
Udzieliła odpowiedzi na wniosek p. Górniaka dot. art. 34 o finansach publicznych – 
odczytała przepisy ustawy. 



Zwróciła się równieŜ z prośbą do straŜaków o podjęcie tematu ile na którą OSP 
mamy zabezpieczyć środków. Obecnie jest tak, Ŝe OSP prześcigają się kto pierwszy 
złoŜy fakturę. 
 
p.Gorzelak 
Zwróciła uwagę na komentarze pracowników Urzędu do głosowania przez radnych. 
Radni maja prawo z którego korzystają. 
 
p.Sypek – mieszkanka Aleksandrii 
Zwróciła się z prośbą o ograniczenie prędkości na drogach gminnych dot.ul.Leśnej 
 
p.Poleszczuk 
Poruszanie się po drogach regulują przepisy ruchu drogowego. 
 
p.Jarosz-Wawrzyńczak 
Zaprosiła wszystkich na spotkanie z okazji Dnia Kobiet do OSP Jamki na godzinę 
17,oo 
 
p.Poleszczuk  
.Zamknął obrady V sesji. 
Na tym sesję zakończono. 
 
Protokółowała 
G.Golanowska 
 
 
 
 
 


