
Protokół nr 11/2011
z XI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 19 sierpnia 2011r.

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

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

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

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z X sesji był wyłożony w Biurze Rady
Gminy. Spytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu. Uwag nie wniesiono.

Rada przyjęła protokół z X Sesji Rady Gminy jednogłośnie.

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad:

P. Poleszczuk – Przewodniczący RG -
zapytał radnych czy są jakieś uwagi do proponowanego w zawiadomieniu porządku obrad
 
p. Jędryka – radny – wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad pkt. 13 dot.
uzupełnienia składu Rady Społecznej ZOZ
p. Janik – radny – wystąpił z wnioskiem o przesunięcie pkt. 13 na następną sesję

p. Frania – radny – wyjaśnił, iż Rada Społeczna ZOZ od czasu powołania miała tylko jedno
posiedzenie, na którym pan Skoczylas był obecny, ponadto p. Roman Skoczylas nie złożył
rezygnacji z członkostwa w Komisji

p.  Kościelniak – radna – stwierdziła,  iż  jest  to  tylko  uzupełnienie  składu komisji  a nie
powołanie nowej

p. Kuśmierska – radna – stwierdziła, iż przy powoływaniu Rady Społecznej była ustalona
ilość radnych wchodzących w jej skład I nie ma potrzeby zwiększania składu

p. Górniak – radny – były ustalenia ale nikt nie przewidział, że p. Skoczylas wyjedzie na
dłużej i go nie będzie

p.  Kościelniak  –  radna  –  czy  kierujemy się  tylko  nazwiskiem osoby  proponowanej  do
składu czy inną przesłanką

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -

poddał pod głosowanie wniosek p. Jędryki

Za wycofaniem pkt. 13 porządku obrad głosowało 7 radnych, 5 było przeciw i 1 wstrzymał
się od głosowania. 

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG -

poddał pod głosowanie wniosek p. Janika

Za przesunięciem pkt.  13 porządku  obrad na  następną  sesję  głosowało  6  radnych,  6
radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Wniosek  p.  Jędryki  dotyczący  wycofania  z  porządku  obrad  pkt.  13  przyjęty  został
większością głosów.



W związku z powyższym 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  zmian w budżecie gminy na 2011r.

8)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Konopiska na lata 2011 – 2024.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn.
"Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach".

10) Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopiska.

11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej  w  Konopiskach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

12)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  statucie  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konopiskach.

13) Odpowiedzi na interpelacje.

14) Sprawy różne.

15) Zakończenie obrad.

Rada Gminy przyjęła porządek obrad 10 głosami za przy 3 wstrzymujących się.

Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował  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

W związku z nieobecnością Wójta Gminy sprawozdanie przedstawiła p. M. Jarosz -
Wawrzyńczak – z-ca wójta gminy (w załączeniu)

Do pkt. 6 Interpelacje.

p. Chmielewska – Dyrektor SP Łaziec 
zaprosiła radnych na obchody 50 -lecia Szkoły, które odbędą się 3 września 

p. Kołodziejczyk – radny
• zapytał czy został rozstrzygnięty przetarg na chodnik w Łaźcu
p. Zygier – prac. UG



- poinformowała, iż w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert, najtańsza oferta wynosi
1mln 226tys zł, firma DROGREM
p. Skwara – sołtys
• podniósł sprawę tablic ogłoszeniowych, porządkowania ich oraz wywieszania ulotek
reklamowych

p. Jarosz – sołtys
• ponowił sprawę naprawy drogi wojewódzkiej przy posesji 2d (zapadnięcie)
• naprawa drogi na II Wąsosz po budowie kanalizacji
p. Skoczylas – sołtys
• poprosił o naprawę drogi – łącznika ul. Gościnnej z ul.  Mostową
• poprosił o wycięcie krzaków przy drodze - ul. Graniczna

p. Górniak – radny
• poprosił o wyjaśnienie sprawy ogłoszenia na stronie Internetowej Gminy dotyczące
dofinansowania do kosztów związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego

p. Kowalik – pracownik UG
• wyjaśnił iż jest to dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji I pożyczki przy udziale
wkładu własnego, ale wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu wskazanym
w ogłoszeniu

p. Kuś – sołtys
• przypomniał o oczyszczeniu działki – dojścia do Źródełka w Łaźcu

Do pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

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

Uchwała nr 66/XI/2011 w sprawie  zmian w bud żecie gminy na 2011r. podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 8  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2011 - 2024

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

Uchwała nr 67/XI/2011 w sprawie  zmiany Wieloletnie j Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2011 - 2024 podj ęta jednogło śnie.

Do  pkt.  9   Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na
inwestycję  pn.  “Budowa  gminnej  hali  sportowej  wraz  z  zapleczem  socjalnym  w
Konopiskach”

Projekt uchwały omówiony na komisjach.

p. Frania odczytał projekt uchwały.



Uchwała  nr  68/XI/2011  w  sprawie   zaci ągni ęcia  długoterminowego  kredytu  na
inwestycj ę  pn.  “Budowa  gminnej  hali  sportowej  wraz  z  zaplecze m socjalnym  w
Konopiskach” podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 10 Podjęcie uchwały   zmieniającej regulamin udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopiska.

Projekt uchwały omówiony na komisjach.

p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  69/XI/2011   zmieniaj ąca  regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  o
charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Konopiska.
podj ęta jednogło śnie.

Do pkt.  11  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  kierownika  Gminnego  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Konopiskach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

Uchwała  nr  70/XI/2011  w  sprawie   upowa żnienia  kierownika  Gminnego  O środka
Pomocy  Społecznej  w  Konopiskach  do  prowadzenia  post ępowania  w  sprawach
przyznawania  świadcze ń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

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

Uchwała nr 71/XI/2011 w sprawie  wprowadzenia zmian  w statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 13  Do pkt. 21 Odpowiedzi na interpelacje.

p. Jarosz - Wawrzyńczak – Z-ca Wójta Gminy 

• wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeniowych – poinformowała, iż tablice są
ogólnodostępne, jednie na przystankach możemy dać informację z napisem “Zakaz
plakatowania” lub zgłaszać na policję

p. Skawra – sołtys
• zawnioskował o wykonanie nowych tablic, ponieważ stare są zniszczone

p. Górniak – radny -
• stwierdził, iż jeśli ktoś zauważy, że przystanki są zaklejane powinien to zgłosić na



policję

p. Szczepańska – sołtys
• poprosiła o wykonanie nowej tabliczki z napisem “Sołtys”, ponieważ stara jest
zniszczona
p. Skoczylas – sołtys 
• poinformował, że tablice ogłoszeniowe zostały wykonane w pierwszej jego kadencji za
pieniądze  z Rady Sołeckiej a w ubiegłym roku została wykonana przez UG tylko jedna
tablica

p. Jarosz – Wawrzyńczak – Z-cz Wójta Gminy
• poinformowała sołtysów, iż nowe tablice zostaną wykonane w miarę możliwości przy
następnych wyborach

Do pkt. 14  Sprawy różne.

p. Górniak – radny

• zaproponował, aby tablice ogłoszeniowe zostały zaplanowane i wykonane z funduszu
sołeckiego

p. Kościelniak – radna

• stwierdziła,  iż  w  związku  z  błędnym  zapisem  -proponowanego  porządek  obrad  –
zawiadomienia  na  sesję  a  treścią   projektu  uchwały  niektórzy  radni  mogli  zostać
wprowadzeni w błąd I dlatego głosowanie nad uchwałą miało taki przebieg

p. Jarosz – Wawrzyńczak

-  stwierdziła,  iż  zawiadomienie  jest  tylko  propozycją  porządku  obrad,  ponadto  na
komisjach radni omawiali projekt uchwały z prawidłową nazwą, poinformowała, iż jest to
tylko błąd pisarski

p. Janik – radny 

• poprosił o opinię prawną w tej kwestii na następną sesję

p. Górniak – radny

- złożył wniosek aby w sesjach uczestniczyła p. Rodak – radca prawny

Do pkt. 15  Zakończenie obrad.

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

Na tym sesję zakończono.

Protokołowała
Agnieszka Jarosz


