
Protokół nr 7/2011
VII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 16 maja 2011r.

Sesję otworzył i prowadził p. Marcin Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził, Ŝe
sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
Przywitał wszystkich radnych, Wójta, p. sekretarz ,p. skarbnik, pracowników Urzędu
Gminy i kierowników jednostek, sołtysów .

Do pkt.2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe protokół z VI Sesji był wyłoŜony  w Burze Rady
Gminy. Spytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu. Uwag nie wniesiono.

 Rada przyjęła protokół z VI Sesji Rady Gminy jednogłośnie.

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad:

P. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
przedstawił proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2) Przyjęcie protokołu z VI 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.
7)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Konopiska.

8)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Planu
Gospodarki Odpadami Gminy Konopiska za lata 2009-2010

9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.

10) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
gminy.

11) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
gminy.

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

13) Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia wysokości  opłat za  świadczenia dodatkowe
udzielane przez przedszkola  publiczne,  dla których  organem prowadzącym jest  Gmina
Konopiska

14)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniŜek  obowiązkowego
wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i gimnazjum w Gminie
Konopiska.



15)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poŜyczki  dla  Stowarzyszenia  Miłośników
Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  zadanie  pn
„Rozbudowa  kanalizacji  deszczowej  w  gm.  Konopiska  w  m.  Konopiska  oraz  budowa
wodociągu w m. Hutki , Konopiska i Aleksandria”

17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2010r.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ
Konopiska.

19) Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej.

20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011r.

21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 rok.

22) Odpowiedzi na interpelacje.

23) Sprawy róŜne.    

24) Zakończenie  obrad.

p. Janik – radny -

w imieniu Klubu Koalicyjnego wniósł  wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt.  14 –
wniosek w załączeniu

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -

poddał pod głosowanie wniosek Klubu

Za  wycofaniem  pkt.  14  porządku  obrad  głosowało  11  radnych,  2  było  przeciw  i  2
wstrzymało się od głosowania. Wnioske Klubu przeszedł większością głosów, w związku z
powyŜszym porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2) Przyjęcie protokołu z VI 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.
7)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Konopiska.



8)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Planu
Gospodarki Odpadami Gminy Konopiska za lata 2009-2010

9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.

10) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
gminy.

11) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
gminy.

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

13) Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia wysokości  opłat za  świadczenia dodatkowe
udzielane przez przedszkola  publiczne,  dla których  organem prowadzącym jest  Gmina
Konopiska

14)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poŜyczki  dla  Stowarzyszenia  Miłośników
Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  zadanie  pn
„Rozbudowa  kanalizacji  deszczowej  w  gm.  Konopiska  w  m.  Konopiska  oraz  budowa
wodociągu w m. Hutki , Konopiska i Aleksandria”

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2010r.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ
Konopiska.

18) Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej.

19) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011r.

20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 rok.

21) Odpowiedzi na interpelacje.

22) Sprawy róŜne.    

23) Zakończenie  obrad.

Rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad.



Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
Zaproponował do komisji uchwał następujących radnych. p. Roberta Kołodziejczyka
i Antoniego Franię.
Radni wyrazili zgodę.
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 (w załączeniu)

p. Skoczylas – radny -
na dzisiejszą sesję miała być przygotowana informacja za ile zopstały sprzedane działki w
Aleksandrii

p. Ankowska – pracownik UG -
poinformowała zebranych o wysokości sprzedaŜy: pierwsza – 35.210 zł, druga – 37.000 zł,
trzecia – 37.430 zł, czwarta – 34.000 zł, są to ceny netto

Do pkt. 6 Interpelacje.

p. Walentek – radny -
– proszę o wyrównanie pobocza przy ul. Sportowej
– na skrzyŜowaniu ul. Śląskiej i Sportowej nie ma moŜliwości przejścia, proszę o

wykonanie przejścia dla pieszych
– droga na II Wąsoszu – proszę o wykonanie jej w pierwszej kolejności

p. Kołodziejczyk – radny
– firma remontująca skrzyŜowanie ul. Sportowej z Częstochowską i Opolską nie

uprzątnęła terenu, resztki asfaltu pozostały na chodniku

p. Górniak – radny -
– w budŜecie gminy na rok bieŜący zaplanowano na zakup energii w szkołach

podstawowych 97 tys. a w gimnazjach 116 tys., skąd wzięła się taka róŜnica skoro
szkół podstawowych jest więcej

– proszę o sprecyzowanie terminu odbioru przepompowni przy remizie w Rększowicach i
kiedy moŜna będzie wykonywać przyłącza kanalizacyjne do budynków

– gmina złoŜyła protest odnośnie wniosku o rewitalizację, czy gminę stać na taki
wydatek, jeśli protest będzie uwzględniony pozytywnie

p. Janik – radny - 
– proszę o naprawę ronda 30 w Wąsoszu, przy tak złej nawierzchni miasto moŜe nie

póścić linii

p. Kuśmierska – radna - 
– ponawiam interpelację p. Wołczyka z poprzedniej kadencji aby uprzątnąć słupki na

parkingu przy ul. Częstochowskiej przed sklepami

p. Gasiak – radna - 
– budowa chodnika w Łaźcu- w b.g. zaplanowano 1 mln zł, ile daje Województwo



p. Misiak – Skarbnik Gminy -
– zaplanowano 1 mln powinno być 1,2 mln a Województwo daje wstępnie około 800 tys

p. Górniak – radny -
– w sprawozdaniu z biblioteki jest 100 tys. przychodu oraz 160 tys dotacji z budŜetu,

proszę o przygotowanie wykazu faktur na co zostały wydatkowane te środki

p. Lubańska – radna -
– kiedy będzie naprawiona droga Rększowice – Hutki
– prosz e o zmianę czasu świetlenia ulicznego oraz o wymianę migających lamp

p. Jędryka – radny -
– proszę o wyrównanie asfaltu na Wąsoszu – droga wojewódzka – przy kaŜdych

opadach woda stoi na drodze

P. Fornalik – sołtys -
– most Jamki – Leśniaki, został podmyty, w tej chwili jest tam zaniŜenie, grozi

uszkodzeniem, proszę o naprawę lub ustawienie znaków

p. Jarosz – sołtys - 
– podziękował radny za zainteresowanie się drogą na Wąsoszu
– ponowił prośbę o wykonanie znaków z numerami posesji na II Wąsosz
– poprosił o wyrównanie drogi gminnej do pól w kierunku Kuźnicy

p. Lubańska – radna -
– proszę o udroŜnienie rowu przy drodze wojewódzkiej 908 Hutki  - Rększowice

p. Skwara – sołtys -
– proszę o załatanie dziury na ul. ,Rolniczej obok posesji p. Poksa
– uzupełnienie dziur na ul. Gościnnej – droga powiatowa
– wyrównanie pobocza przy drodze wojewódzkiej, ul. Przejazdowa

p. Chmielewska – sołtys -
– prosze o naprawę dziury na drodze wojewódzkiej w Wygodzie na wysokości p. Poksa

oraz wyrównanie pobocza

p. Kowalska – sołtys -
– w Rększowicach, na wysokości drogi na Jamki znajduje się zbiornik wodny – kiedyś

przeciwpoŜarowy – dziś jest tam bagno, teren wokół zbiornika jest podmokły , proszę o
wykonanie  rowu do rzeki, aby powstał spływ wody

Do pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Konopiska.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 32/Vii/2011 w sprawie przyst ąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ko nopiska podj ęta
jednogło śnie.



Do pkt. 8  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Planu Gospodarki Odpadami Gminy Konopiska za lata 2009-2010

Projetkt uchwały omówiony na komisjach.
p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  33/VII/2011  w  sprawie  przyj ęcia  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego
Planu  Gospodarki  Odpadami  Gminy  Konopiska  za  lata  2 009-2010  podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 9  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.

Projekt uchwały omówiony na komisjach.

p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały.

Uchwała  nr  34/VII/2011  w  sprawie  nabycia  nieruchomo ści  do  zasobu  mienia
komunalnego gminy pod ęta jednogło śnie.

Do  pkt.  10  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  do  zasobu  mienia
komunalnego gminy.

Projekt uchwały omówiony na komisjach.

p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  35/VII/2011  w  sprawie  nabycia  nieruchomo ści  do  zasobu  mienia
komunalnego gminy podj ęta jednogło śnie.

Do  pkt.  11  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  do  zasobu  mienia
komunalnego gminy.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  36/VII/2011  w  sprawie  nabycia  nieruchomo ści  do  zasobu  mienia
komunalnego gminy podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 37/VII/2011 w sprawie ustalenia szczegół owych zasad ponoszenia
odpłatno ści za pobyt w o środkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych podj ęta
jednogło śnie.

Do  pkt.  13  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia
dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Konopiska



Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  38/VII/2011  w  sprawie   ustalenia  wysoko ści  opłat  za  świadczenia
dodatkowe  udzielane  przez  przedszkola  publiczne,  dl a  których  organem
prowadz ącym jest Gmina Konopiska podj ęta jednogło śnie.

Do  pkt.  14  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poŜyczki  dla  Stowarzyszenia
Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  39/VII/2011  w  sprawie  udzielenia  po Ŝyczki  dla  Stowarzyszenia
Miłośników  Gminy  Konopiska  TIIS  na  realizacj ę  zadań  własnych  gminy  podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
zadanie pn „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gm. Konopiska w m. Konopiska oraz
budowa wodociągu w m. Hutki , Konopiska i Aleksandria”

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.

p. Górniak – radny -
– w załączniku do budŜetu gminy – Limity wydatków na programy i projekty realizowane

ze środków Unii Europejskiej jest zapis, Ŝe wkład własny to kwota 1.350.884 zł a teraz
zaciągamy kredyt na 1.383.344 zł skąd to zwiększenie

p. Misiak – Skarbnik Gminy -
1.383.344 to kwota łącznej poŜyczki preferencyjnej i pomostowej a w limitach jest
zaplanowana kwota łączna 2.201.440 zł, kwota się zminiejszyła

p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 40/VII/2011 w sprawie zaci ągnięcia długoterminowej po Ŝyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na zadanie pn „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w g m. Konopiska w m.
Konopiska oraz budowa wodoci ągu w m. Hutki , Konopiska i Aleksandria podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 16  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2010r.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 41/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia spra wozdania finansowego
samorz ądowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publi cznej w Konopiskach za
2010r. podj ęta jednogło śnie.



Do pkt.17  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ
GOZ Konopiska.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 42/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia spra wozdania finansowego SP ZOZ
GOZ Konopiska podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 18  Podjęcie uchwały w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 43/VII/2011 w sprawie poboru i inkasa op łaty targowej podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 19  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011r.

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 44/VII/2011 w sprawie zmian w bud Ŝecie gminy na 2011r. podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 20  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego
2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2011 rok .

Projekt uchwały omówiony na Komisjach.
p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 45/VII/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2011 rok  podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 21 Odpowiedzi na interpelacje.

p. Socha – Wójt Gminy -

– wyrównanie pobocza przy ul. Sportowej,  przejście dla pieszych na skrzyŜowaniu ul.
Śląskiej i Sportowej – są to drogi wojewódzkie , wystąpimy z pismem do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o wyrównanie i zaproponowanie sposobu wykonania przejścia

– droga na II Wąsoszu – inwestycja nie znalazła się w budŜecie na 2011r.  mimo tego, Ŝe
przeszedł wniosek ze “Schetynówki” , pytam radnych skąd wziąć pieniądze na tę
inwestycję

– uprzątnięcie terenu po naprawie drogi – zadzwonimy do firmy wykonującej remont

p. Korzekwa – księgowa GZOKSTiP -
– zakup energi w szkołach i gimnazjach – w tym paragrafie oprócz energii zawarty jest

teŜ zakup opału, gazu, wody, w gimnazjum jest trzy razy więcej uczniów, a tym samym



jest większa powierzchnia do ogrzewania

p. Socha – Wójt Gminy -
– terminu odbioru przepompowni przy remizie w Rększowicach i  wykonywanie przyłączy

kanalizacyjnych do budynków – termin oddania w/g harmonogramu - po 20.06.2011r.,
później okres miesiąca na wprowadzenie do uŜytkowania, myślę, Ŝe w sierpniu moŜna
będzie wykonywać podłącza 

– protest odnośnie wniosku na rewitalizację – raczej nie znajdzie uznania, poniewaŜ
środki finansowe zostały juŜ rozdysponowane na wymianę pokryć dachowych z
azbestu, a cała procedura moŜe potrwać nawet do końca roku

– naprawa ronda 30 w Wąsoszu – jak mówiłem wcześniej droga była w Schetynówce,
nie znalazła się w budŜeci, nie ma środków finansowych

– słupki koło p. Wołczyka – stawały tam w poprzek tiry dlatego były one tam
postawione,moŜemy spróbować je usunąć zobaczymy jak kierowcy będą stawać

– wyrównanie asfaltu na Wąsoszu – miała być wykonana nowa nakładka po wykonaniu
chodnika, jest to droga wojewódzka, myślę, Ŝe w najbliŜszym czasie zostanie to
wykonane

– chodnik Łaziec – porozumienie jeszcze nie jest podpisane, ale radni muszą znaleźć
dodatkowe 200 tys. w budŜecie na tę inwestycję

p. śurek – Dyr. GBP - 
– wykaz faktur – wydatki biblioteka – faktury mogę przekazać do wglądu, wykaz faktur

zostanie przygotowany

p. Socha – Wójt Gminy -
– naprawa drogi Rększowice – Hutki – po wykonaniu inwestycji – klanalizacji
– zmiana czasu ulicznego – myślę, Ŝe w najbliŜszym czasie zostanie zmieniony
– most Jamki – Leśniaki – sprawdzimy, jeśli będzie potrzebna ekspertyza to potrwa to

dłuŜej, ale w pierwszej kolejności ustawimy znaki
– znaki na II Wąsosz – zostaną wykonane
– udroŜnienie rowu przy drodze wojewódzkiej 908 Hutki  - Rększowice – wystąpimy do

ZDW
– naprawa drogi wojewódzkiej w Wygodzie – wystąpimy do ZDW, ale

najprawdopodobniej czekają na wyłonienie w przetargu firmy remontującej 
– wyrównanie pobocza przy drodze wojewódzkiej w Aleksandrii- wystąpimy do ZDW
– załatanie dziur, ul. Gościnna – droga powiatowa – wysąpimy do ZDP
– załatanie dziur na ul. Rolniczej – remont zostanie wykonany na bieŜąco
– wyrównanie drogi gminnej do pól w kierunku Kuźnicy – na razie brak środków

finansowych

Do pkt. 22  Sprawy róŜne.    

p. Socha – Wójt Gminy -zapytał, czy wejście do ośrodka zdrowia ma tak wyglądać

p. Ankowska – Lis – Sekretarz Gminy – zaprosiła radnych i sołtysów na Dni Konopisk oraz
na spotkanie z delekacją z Niemiec

p. Jędryka – radny – zapytał na jakim etapie jest II linia zabudowy Wąsosz – Łaziec

p. Zaleski – projektant – wyjaśnił procedurę wykonania projektu

p. Gasiak – radna – zapytała co z dyrektorem szkoły w Łaźcu, poniewaŜ skończyła się



jego kadencja

P. Skoczylas – Dyr. GZOKSTiP – wyjąśniła, iŜ dyrektor ma zgodę Wójta na przedłuŜenie
kadencji  o rok, ale trzeba uzyskać  opinie od Kuratorium ,ZNP, Wójta, procedura jest w
toku

p. Janik – radny – jaki będzie skład komisji do oceny arkuszy organizacyjnych szkół

p. Socha – Wójt Gminy – proponuję p. Kościelniak, p. Franię, p. Poleszczuka, p. Jarosz –
Wawrzyńczak i p. Skoczylas, proponuję spotkanie w czwartek  19.05 na godz. 10.00

p.  Skoczylas  –  sołtys  –  poinformował,  iŜ  na  posesjach  przy  ul.  Miodowej  i  Zielonej
właściciele tych posesji zasypali rowy i ułoŜyli wjazdy z kostki, w tej chwili woda nie ma
gdzie spływać, proszę o interwencję

p. Kowalik – pracownik UG – wyjaśnił, iŜ właściciele posesji nie występowali o zgodę na
wykonanie  mostków  do  UG  i  sprawdzi  tę  sytuację,  ponadto  poinformował  o  zmianie
terminów  wywozu  śmieci  segregowanych  z  prywatnych  posesji  i  poprosił  sołtysów  o
odebranie kurend

p.  Socha  –  Wójt  Gminy  –  poprosił  radnych  i  sołtysów  o  zastanowienie  się,  w  której
miejscowości zorganizować tegoroczne doŜynki

p.  Górniak – radny – zaproponował,  aby utworzyć  zespół do przeanalizowania  sprawy
członkostwa Gminy w Związku Komunalnym, poinformował, Ŝe gmina Boronów nie jest w
Związku, ma tańsze opłaty za wode i ścieki a ponadto ma zwrot Vat-u

p.  Misiak – Skarbnik Gminy – poinformowała, Ŝe w takim przypadku naleŜy prowadzić
pełny rejestr Vat

p. Lubańska – radna – zapytała, czy jest moŜliwość aby koordynatorzy projektów zwrócili
pieniądze za obsługę projektów do budŜetu

p. Misiak – Skarbnik Gmin – poinformowała, iŜ jest to praca dodatkowa po godzinach i
kaŜdemu za pracę naleŜy się wynagrodzenie

p Kościelniak – radna – poinformowała, Ŝe przy boisku na ul. Spacerowej jest, który jest
nie opróŜniany

p.  Kowalik  –  pracownik  UG –  stwierdził,  Ŝe  kosz  jest  opróŜniany  raz  w tygodniu,  ale
niestety mieszkańcy osiedla podrzucają tam swoje śmieci

Do pkt. 23  Zakończenie  obrad.

p.Poleszczuk – przewodniczący RG - zamknął obrady VII sesji RG.

Na tym sesję zakończono.

Protokołowała
Agnieszka Jarosz


