
Protokół nr 14/2011 
z XIV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2011r. 
 
Sesje otworzył i poprowadził p. Marcin Poleszczuk - Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (w załączniku) stwierdził, że sesja 
jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz przybyłych mieszkańców gminy. 
 
Do pkt. 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy 
 
Protokół z XIII sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Do pkt. 3. Ustalenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji Rady Gminy. 
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. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na 2011-2024r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku 

w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników 

Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
12. Odpowiedzi na interpelacje. 
13. Sprawy różne.     
14. Zakończenie obrad. 
 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
Do pkt.4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował do komisji uchwał i wniosków następujących 
radnych; p. Roberta Kołodziejczyka i p. Antoniego Franię. 
 
Radni wyrazili zgodę. 
Radni jednogłośnie powołali komisję uchwał i wniosków. 
 
Do pkt.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 
informacja o realizacji uchwał. 
 
Sprawozdanie i informację przedstawił p. Jerzy Socha – Wójt Gminy (w załączniku) 



Do pkt. 6. Interpelacje radnych. 
 
p. A. Jarosz- sołtys 
Proszę o udzielenie szczegółowych informacji na temat budowy autostrady, o wykupie pasa w 
miejscowości Wąsosz. 
 
p. S. Górniak- radny 
Zgłaszam wniosek o dopasowanie prac sesji do pracy prawnika, aby był obecny podczas 
obrad. 
 
p. E. Kościelniak- radna 
Mam pytanie do pana Kowalika. Kiedy zostanie położony asfalt między posesją 123-129? 
 
p. Z. Kowalik- pracownik UG 
Zostało to zgłoszone, nie mają asfaltu na gorąco a na zimno się nie da. Będzie to zrobione. 
 
p. S. Górniak- radny 
Mam pytanie do pana Kowalik. Chodzi o asfalt na wyjeździe z kościoła, wysypane jest 
tłuczniem, który często uderza w samochody i w ludzi. Czy nie dałoby się wyłożyć 2-3 metry 
asfaltu? 
 
p. Z. Kowalik- pracownik UG 
Wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić to sami z pieniędzy z budżetu. 
 
p. M. Gorzelak 
Co z kanalizacją, miała być w IV kwartale? 
 
p.J. Socha – Wójt 
Termin wykonania kanalizacji nie będzie zagrożony. 
 
Do pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na 2011-2024r. 
 
p. Z. Kuśnierska- radna 
Chciałabym zwrócić uwagę, co to za kwota, mówiła pani Skarbnik, że może to jakaś mapa a 
w opisie pisze, że kosztorys. Na podstawie, czego przyjęliście taką kwotę do budżetu? 
 
p. A. Misiak – Skarbnik 
Kwota dotyczy wykonania kosztorysu. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 89/XIV/2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na 2011-2024r podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 
roku w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2011 rok. 
 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 



Uchwała nr 90/XIV/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 
roku w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2011 rok podjęta jednogłośnie. 
 
 
Do pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 91/XIV/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok podjęta 
jednogłośnie. 
 
Do pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników 
Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy. 
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 92/XIV/2011 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników 
Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy podjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 93/XIV/2011 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Do pkt. 12.Odpowiedzi na interpelacje 
 
Odpowiedź dla p. A. Jarosz- sołtysa 
 
p. J. Socha- Wójt Gminy 
Jest powołany zespół międzygminny zajmuje się koordynacją budowy autostrady. Został 
zapoznany z pismem i będzie przekazywał na bieżąco informacje.  
 
Odpowiedź dla p. S. Górniak- radnego 
 
p. J. Socha- Wójt Gminy 
Wszystkie projekty uchwał są opiniowane, przez panią prawnik, która pracuje na kilku 
etatach. Jeśli zwiększymy liczbę godzin to trzeba będzie zwiększyć wynagrodzenie.  
Z tego, co pamiętam był jeden taki przypadek, kiedy pani prawnik była potrzebna podczas 
obrad sesji, a poza tym przebiega to sprawnie. 
 
 
Do pkt.13. Sprawy różne. 
Przedstawiciele Rady Rodziców (Rada Rodziców z Konopisk, Rada Rodziców z Łaźca, Rada 
Rodziców z Jamek- Korzonka) przekazali na ręce Przewodniczącego Rady Gminy pismo- 
protest w sprawie reorganizacji szkół wraz z listami zawierającymi podpisy mieszkańców 
(w załączniku). 
 
 



p. M. Chmielewska- sołtys wsi Wygoda podziękowała wszystkim radnym, którzy oddali na 
nią głos w wyborach na ławnika. 
 
Mieszkańcy gminy, którzy przynieśli pismo w sprawi reorganizacji szkół poprosili o 
wyjaśnienie tematów poruszanych na zebraniach w szkołach. 
 
p. M. Jarosz- Wawrzyńczak- Z-ca Wójta 
W szkołach były przedstawione dwa warianty oszczędności: 
I wersja – jeden duży ośrodek szkoleniowy, był by jeden dyrektor na 4 szkoły i nauczyciele. 
II wersja – jeden dyrektor dla wszystkich, klasy 4-6 dowożone do Konopisk. 
Na tych spotkaniach były wyjaśniane sprawy przewozów uczniów i innych związanych z 
reorganizacją. 
 
p. J. Socha- Wójt Gminy 
Gdy będziemy mieli dokładne wyliczenia, to przedstawimy je państwu. Przyjęliśmy 
zgłoszone sugestie, radni i ja nie chcemy pochopnie działać, dlatego były te spotkania.  
 
Mieszkaniec gminy 
Dlaczego wyszliście do ludzi z taką inicjatywa? 
 
p. J. Socha- Wójt Gminy 
Inicjatywa wyszła od dyrekcji szkół. 
 
p. J. Walentek- radny   
Poparł inicjatywę łączenia klas i dowożenia uczniów. 
 
p. O. Szczepańska -Sołtys zwróciła uwagę na niebezpiecznie głębokie rowy przy  
ul. Klonowej. 
 
p. Z. Kuśnierska zaproponowała, żeby sesje i komisje odbywały się w godzinach 
popołudniowych. 
 
p. S. Górniak- radny przypomniał o zachowaniu terminów, dostarczania materiałów przed 
komisjami aby radni zdążyli się z nimi zapoznać.  
 
p. R. Skoczylas 
Poprosił o nie organizowanie sesji w terminach przed ustalonymi ratami podatkowymi , 
ponieważ mieszkańcy chcąc dokonać wpłat nie zastaną sołtysów w domu. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XIV sesji. 
 
 
 
Protokołowała 
Anna Podsiadlik 
 


