
Protokół nr 12/2011
z XII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 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,  Wójta Gminy, p. Skarbnik, p. Sekretarz pracowników
Urzędu Gminy, kierowników jednostek i sołtysów .

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

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

Rada przyjęła protokół z XI Sesji Rady Gminy jednogłośnie.

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 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  rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2011 roku.

8)  Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji  o kształtowaniu  się  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2011 r.

9) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta.

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

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność gminy.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność gminy.

13)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  bonifikaty  od  przekształcenia  prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmin w budżecie gminy na 2011 rok.

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

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej SP ZOZ Gminny
Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

18) Odpowiedzi na interpelacje.



19) Sprawy różne.

20) Zakończenie obrad.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

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

Sprawozdanie przedstawił p. Socha – wójt gminy (w załączeniu)

Do pkt. 6 Interpelacje.

p. Jędryka – radny
- poinformował, iż p. Jabłońska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach
zgłaszała, że nie ma wejścia na stadion LOT-u aby ćwiczyć z dziećmi

p. Górniak – radny
- ponownie poprosił o utworzenie zespołu do opracowania strategii gospodarki wodno –
ściekowej i wycofania się ze Związku Komunalnego

p. Kołodziejczyk – radny
- nad zalewem Pająk odbywało się szereg imprez: zawody sportowo pożarnicz gminne i
powiatowe, zawody modeli pływających – nie było żadnych informacji w formie plakatów
dotyczących tych imprez

p. Górniak -radny
- zapytał, czy obsadzenie świetlic wiąże się z dodatkowymi kosztami gminy

p. Jarosz- sołtys
- podziękował radnym za wyjazdową sesję i poprosił o naprawę drogi na II Wąsoszu

p. Parkitny – sołtys
- poprosił o ustawienie znaku ograniczenia pow. 3,5 t od strony lasu

p. Kuśmierska – radna
-zapytała, czy gminaw tym roku składa jakieś wnioski do "Schetynówki"

p. Socha – Wójt Gminy
-poinformował, że właśnie dziś jest dobry moment na podjęcie takiej decyzji, ponieważ
radni byli na wyjazdowej sesji i widzieli stan dróg w gminie, poinformował również że
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to tylko 30%, gmina musi dołożyć wkład
własny 70%



p. Kowalik – pracownik UG
- poinformował, że na II Wąsosz jest gotowy projekt z ubiegłego roku, można go podzielić
na etapy bądź zrobić samą drogę bez chodnika i kanalizacji deszczowej

p. Socha – Wójt Gminy
- zaproponował wykonanie drogi od skrzyżowania poprzez rondo 30 w kierunku p. Gondro

p. Misiak – Skarbnik Gminy
- poinformowała, że jeśli będzie miała zgodę radnych wprowadzi zadanie do WPF -u

p. Górniak – radny
-zapytał co z budową boiska w Rększowicach

p. Kołodziejczyk – radny
- złożył wniosek o przegłosowanie wprowadzenia do WPF i złożenia wniosku do
"Schetynówki"  na drogę na II Wąsoszu
 
p. Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy
- poprosił o przegłosowanie wniosku p. Kołodziejczyka

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.

p. Chmielewska – sołtys
- zapytała, kiedy będzie naprawiona droga i pobocze na Wygodzie

p. Zygier – pracownik UG
- otrzymaliśmy pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że do końca br roku

p. Skoczylas – sołtys
- przedstawił problem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i opróżniania szamb
przez mieszkańców Aleksandrii

Do pkt. 7  Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2011 roku.

p. Misiak – Skarbnik Gminy
- przedstawiła opinię RIO

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

Uchwała nr 72/XII/2011 w sprawie  rozpatrzenia info rmacji z wykonania bud żetu
gminy za I półrocze 2011 roku podj ęta jednogło śnie.
 

Do pkt. 8  Podjęcie uchwały w sprawie   rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2011 r.

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



Uchwała  nr  73/XII/2011  w  sprawie  rozpatrzenia  infor macji  o  kształtowaniu  si ę
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocz e 2011 r. Podj ęta jednogło śnie

Do pkt. 9  Podjęcie uchwały w sprawie  skargi na działalność Wójta. 

 Projekt uchwały omówiony na Komisjach.

p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 74/XII/2011 w sprawie  skargi na działal ność Wójta podj ęta jednogło śnie.

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

Projekt uchwały omówiony na komisjach.

p. Frania odczytał projekt uchwały

Uchwała  nr  75/XII/2011  w  sprawie  nabycia  nieruchomo ści  do  zasobu  mienia
komunalnego  podj ęta jednogło śnie.

Do  pkt.  11  Podjęcie  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości
stanowiącej własność gminy.

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

Uchwała  nr  76/XII/2011   w  sprawie  wyra żenia  zgody  na  zbycie  nieruchomo ści
stanowi ącej własno ść gminy podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność gminy.

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

Uchwała nr 77/XII/2011  w sprawie wyra żenia zgody na zbycie nieruchomo ści
stanowi ącej własno ść gminy podj ęta jednogło śnie.

Do pkt.  13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dwie wersje projektu uchwały omówione na Komisjach, komisje zadecydowały o nie
udzielaniu bonifikaty.
p. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały

Uchwała nr 78/XII/2011 w sprawie nieudzielenia boni fikaty od przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własno ści podj ęta jednogło śnie.



Do pkt.  14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego
2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

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

Uchwała  nr  79/XII/2011  w sprawie  zmiany uchwały  nr  22/IV/2011  z  dnia  8  lutego
2011r. w sprawie uchwalenia bud żetu gminy na 2011 rok podj ęta jednogło śnie.

Do pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmin w budżecie gminy na 2011 rok.

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

Uchwała  nr  80/XII/2011  w  sprawie  zmin  w  bud żecie  gminy  na  2011  rok  podj ęta
jednogło śnie.

Do pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2011 – 2024.

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

Uchwała nr 81/XII/2011 w sprawie zmiany Wieloletnie j Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2011 – 2024 podj ęta jednogło śnie.

Do pkt.  17 Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany w składzie  Rady Społecznej  SP ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

Projekt uchwały omówiła p. Ankowska – Lis – Sekretarz Gminy

p. Jędryka – radny 

-  stwierdził,  iż  na  ostatniej  sesji  projekt  uchwały  został  wycofany  z  porządku  obrad  i
uchwały miało nie być

p. Kuśmierska – radna

-  przypomniała,  iż  na  ostatniej  sesji  i  komisjach  zadecydowano,  aby  nie  wprowadzać
zmian w składzie komisji 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie sprawę zwiększenia składu osobowego Rady
Społecznej ZOZ GOZ Konopiska .

12 radnych było za zwiększeniem składu rady, 1 był przeciw i 1 radny wstrzymał się od
głosowania.

 

Uchwała  nr  82/XII/2011  w  sprawie  zmiany  w  składzie  Rady  Społecznej  SP  ZOZ
Gminny O środek Zdrowia w Konopiskach podj ęta wi ększością głosów (12 za, 1 głos
przeciw, 1 głos wstrzymuj ący si ę).



Do pkt. 18 Odpowiedzi na interpelacje.

p. Socha – Wójt Gminy

- boisko LOT-u przy szkole – klucze zapasowe znajdują się również w szkole

-  sprawa  członkostwa  w  Związku  Komunalnym  –  proponuję  aby  na  najbliższej  sesji
zorganizować  wyjazd  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  aby  zapoznać  się  z
procedurą i działalnością przedsiębiorstwa i może radni sami zgłoszą się do takiej komisji
ja nie chciałbym nikogo wyznaczać

p. Jarosz – Wawrzyńczak – zastępca Wójta

-  zawody  na  Pająku  –  informacja  była  tylko  na  srtonie  Internetowej,  przy  następnych
dopilnujemy aby były również  plakaty,  niestety część  z  tych imprez była organizowana
przez Powiat

-  obsada  świetlic  –  jesteśmy  w  trakcie  przygotowywania,  nie  będzie  na  razie
zatrudnianychnowych osób, instruktorzy, którzy są już zatrudnieni będą się wymieniać w
świetlicach

p. Socha – Wójt Gminy

- droga na II Wąsoszu – zlożymy wniosek do "Schetynówki", ponadto środki z funduszu
sołeckiego na 2012 r. też zostały przekazane na ten cel

- znak w Walaszczykach – zostanie ustawiony

-  odnośnie  budowy  ekologicznych  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  –  Aleksandria
znajduje się  na terenie Parków Krajobrazowych i nie ma możliwości uzyskania zgody i
pozwolenia  na  budowę  przydomowych  oczyszczalni,  nie  ma  też  możliwości  na  dzień
dzisiejszy  budowy  kanalizacji,  musimy  wykonać  nową  koncepcję  oczyszcalni  ścieków,
nowa zlewnia, na dzień dzisiejszy każdy mieszkaniec powinien posiadać szczelne szambo

- Górniak – jeden mieszkaniec chce mieć  szambo ekologiczne,  drugi  kanalizację,  jeśli
będą  szamba  ekologiczne  zmniejszy  się  gęstość  i  budowa  kanalizacji  przestanie  być
opłacalna

 

Do pkt. 19 Sprawy różne.

 p. Jędryka – radny 
 - poprosił o naprawę most na drodze powiatowej w Wąsoszu

p. Badora – radny Powiatu Częstochowskiego
- poinformował, że do końca tygodnia on jako radny powiatu będzie składał wnioski do 
budżetu i poprosił o przygotowanie propozycji do budżetu powiatu

p. Socha – Wójt Gminy
- poinformował, że z Urzędu Gminy zostały już zgłoszone wnioski do budżetu powiatu na 
wykonanie mostu na Wąsoszu, chodnika w Aleksandrii, drogi w Hutkach

        p. Socha – Wójt Gminy
       - odczytał pismo od Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni – w załączeniu

       p. Skwara – sołtys
       - zapytał, czy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych będzie dowoził dzieci w 
       związku z nowym rokiem szkolnym 



       p. Socha – Wójt Gminy
       - poinformował, że na dzień niniejszy nie ma kierowcy z uprawnieniami, a koszt naprawy 
       tego samochody po wypadku wyniósł ponad 30 tys. zł

Do pkt. 20  Zakończenie obrad.

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

Na tym sesję zakończono.

Protokołowała
Agnieszka Jarosz


