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Protokół nr 3/2013                                                                                
z XXX Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 26 marca 2013 r. 
 
 
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 
Sesję otworzył i poprowadził p. Marcin Poleszczuk - Przewodniczący Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności (w załączniku) stwierdził, że Sesja 
jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich Radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, gości. 
 
Ad. 2 Ustalenie porządku obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk-odczytał porządek obrad: 
 
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2) Ustalenie porządku obrad. 
3)Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r. 
5)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska     
    na lata 2013 – 2024. 
6)Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy  
    dzierżawy nieruchomości. 
7) Sprawy różne.  
8) Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk-mamy jeszcze jeden projekt uchwały poza porządkiem obrad tj.: 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Konopiska w partnerstwie 
projektu „Edukacja Prometeusza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 
współfinanoswanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenie zasad 
partnerstwa przy realizacji projektu. 
 
p. Marcin Poleszczuk – poprosił o przegłosowanie wniosku o wprowadzenie nowej uchwały 
do porządku obrad 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek  
 
p. Marcin Poleszczuk – 
W związku z powyższym nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2) Ustalenie porządku obrad. 
3)Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r. 
5)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska     
    na lata 2013 – 2024. 
6)Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy  
    dzierżawy nieruchomości. 
7)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Konopiska w 
partnerstwie projektu „Edukacja Prometeusza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki i współfinanoswanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenie zasad 
partnerstwa przy realizacji projektu. 
8) Sprawy różne.  
9) Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Antoni Frania i 
p. Robert Kołodziejczyk. 
  
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.  
p.Marcin Poleszczuk –przechodzimy do pkt. 4, proszę Panią Skarbnik o omówienie uchwały 
 
p.Anna Misiak Skarbnik Gminy- zmiana polega na dodaniu  w poz. 33 załączniku nr 5 
„Wykaz inwestycji gminnych na 2013 rok” nowego zadania inwestycyjnego  „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół w Konopiskach na potrzeby stołówki” – planowane nakłady na 2013 
r. 100 tys zł. W WPI- przewidywana wartość zadania na dwa lata będzie wynosić 250 tys zł, 
na 2013 rok 100 tys zł, na 2014 rok 150 tys zł. Przeniesienie wydatków zostało omówione w 
uzasadnieniu do uchwały. Propozycja jest następująca zmniejszenie wydatków w kwocie 25 
tys zł z zadania „Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i 
sportowych w miejscowości Kopalnia” , pozostała kwota 75 tys zł będzie zdejmowana z 
wydatków bieżących  
 
p. Marcin Poleszczuk- dziękuję Pani Skarbnik, czy są jakieś pytania ? 
 
p.Stanisław Górniak- w uchwalonym  budżecie na oświatę  na ten rok w rozdziale 80101 
przeznaczono kwotę 6,384 ml zł. W załączniku do uchwały jest  kwota wyższa około 50 tys, 
dodatkowo zwiększamy o 100 000 zł. Na XXVII sesji podnosiłem temat zwiększenia budżetu 
na wynagrodzenia personelu szkół o ponad 0,8 mln zł, w tym na nagrody  dla nauczycieli 
mamy przeznaczyć 140 tys. Dostałem odpowiedź, że jest to tylko plan i nie musimy tego 
wydać. Więc czy jest sens zwiększać budżet dla oświaty , a zmniejszać wydatki na inne 
pozycje ? 
 
p. Zofia Kuśmierska- Czy zadanie dotyczące budowy boiska w Kopalni będzie realizowane? 
 
p.Skarbnik- najprawdopodobniej odstąpimy od tego zadania , brak jest na nie środków. 
Z tego zadania były już wcześniej zdejmowane środki. Na zadanie to było przeznaczone 500 
tys zł . 
 
p. Zofia Kuśmierska- Czy te zmiany nie mogły być omówione na sesji 11 marca? 
 
p. Skarbnik- poprosiłam Państwa o spotkanie z przyczyn innej uchwały, która powinna być 
podjęta w pierwszej kolejności, omawiana w tej chwili uchwała jest dodatkowo wprowadzona 
 
p.Stanisław Górniak- dlaczego plan nadwyżek w oświacie nie zostały wcześniej 
skorygowany, a nakłady tak zawyżone? 
 
p. Skarbnik- jeżeli chodzi o zadanie dotyczące budowy stołówki i zabezpieczenia na nie 
środków finansowych my przekładamy Państwu taką propozycję zmiany planu, ten  plan jest 
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tylko propozycją , jeżeli zmniejszymy wydatki na oświatę ,może okazać się , że poproszę 
Państwa wkrótce  o ich zwiększenie 
 
p.Jerzy Socha Wójt Gminy- kwota na zadanie dotycząca stołówki może ulec zmianie 
 
p.Elżbieta Kościelniak- uważam , że zdjęcie środków z oświaty to zły pomysł za chwilę 
będziemy musieli plan zwiększać 
 
p.Stanisław Górniak- nie zgadzam się ,nie mówię o zdjęciu środków, tylko o wykorzystaniu 
nadwyżek , 140 tys. na nagrody w oświacie , jest 140 tys. nadwyżki , a potrzebujemy 100 tys. 
, nie musimy zabierać tych środków, aż  z około  8 pozycji  
 
p.Zofia Lubańska- popieram Pana Górnika  
 
p.Jerzy Walentek- ale projekt budowy boiska nie ma szans realizacji 
 
p.Marcin Poleszczuk- poproszę o konkretną rozmowę 
 
p.Magdalena Jarosz Wawrzyńczak Z-ca Wójta Gminy - środki na nagrody zazwyczaj 
przyznawane są na Dzień Edukacji Narodowej i pomagają nam w osiągnięciu średnich 
wynagrodzeń , które musimy wypłacić. W tamtym roku realizowaliśmy projekty unijne,  
planujemy teraz kolejne projekty min. wydłużenie pracy przedszkoli , które nam pomogą 
wypracować średnie. Na dzień dzisiejszy brakuje nam  145 tys do średnich. Do wypłat 
zobowiązuje nas art. 30 karty nauczyciela w przypadku nie osiągnięcia w danym roku 
wysokości średnich wynagrodzeń, musimy je wypłacić  jednorazowo do 30 stycznia każdego 
roku  
 
p.Roman Skoczylas-  budżet uchwalamy co roku po co , teraz wprowadzamy nowe zdania, a 
wyrzucamy stare ? 
 
p.Wójt- budżet to plan, a pojawiła się szansa utworzenia stołówki  
 
p.Robert Kołodziejczyk – czy te wypłacane nagrody liczą się do średnich? 
 
p.Z-ca Wójta- tak  
 
p.Zofia Kuśmierska -Czy pieniądze wypłacane są wszystkim nauczycielom? W każdej   
grupie?  Nawet tym nauczycielom którzy „wyrabiają” średnie? 
 
p.Skarbnik –tak wypłacane są wszystkim , nawet jeżeli dwóch, nauczycieli „wyrabia średnią” 
    to brakuje jej w pozostałych pensjach- płacimy wszystkim 
 
p.Z-ca Wójta- Te średnie byłyby wypracowane gdyby nauczyciele pracowali na cały etat plus 
4 nadgodziny 
 
p.Stanisław Górniak – wypłacimy nagrody w maju, czerwcu, a nie wiemy jakie będą 
wyrównania średnich na koniec roku. Czy nie będzie tak, że nagrody będą większe od 
wyrównań? 
 
p.Z-ca Wójta-cały czas monitorujemy  średnie, być może kwota ta będzie zmieniona  



 4

 
p. Stanisław Górniak-w takim razie na te przesunięcia mamy czas do października , możemy 
czekać , pieniądze te powinny być wydane w ostateczności 
 
p.Wójt – musimy mieć plan , może tych 140 tys nie wypłacimy , ale w ubiegłym roku gdyby 
nie dodatki motywacyjne , które wypłacamy na raty, musielibyśmy wypłacić ponad 1 mnl zł 
na średnie. Nauczyciele  są różni , niektórzy lepsi  , dyrektorzy mogą wyróżniać najlepszych. 
Mam prośbę do Pana Radnego , żeby wystosował interpelację do posłów o nie obarczania 
samorządów  pensjami nauczycieli , my  utrzymywalibyśmy budynki  
 
p.Stanisław Górniak- pisałem już w tej sprawie 
 
p-Skarbnik- ta zmiana do budżetu to jest plan , cały czas możemy korygować , jeżeli Państwo 
chcecie przystąpić do  zadania dotyczącego utworzenia  stołówki to ja podaję propozycję 
zabezpieczenia na ten cel przyszłych wydatków 
 
p. Stanisław Górniak- chciałem powiedzieć , że moje pytania są zadawane z racji pełnienia 
przeze mnie funkcji, wolę je zadać niż czegoś nie wiedzieć  
 
p. Wiesław Jędryka-przejdźmy do głosowania 
 
p. Marcin Poleszczuk-poproszę o odczytanie uchwały   
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 240/XXX/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r. 
podjęta większością głosów (13 głosów za ,0 przeciw,  2 wstrzymujących się) 
 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska  na lata 2013 – 2024. 
  
p.Marcin Poleszczuk –przechodzimy do pkt. 5, proszę Panią Skarbnik o omówienie uchwały 
 
p.Skarbnik- sesja jest zwołana dla tej uchwały , w związku z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., które wprowadza zmiany w Wieloletnich Prognozach 
Finansowych musimy dodać upoważnienie dla Wójta do zaciągania umów niezbędnych do 
ciągłości funkcjonowania instytucji. 
 
(Jeden radny opuścił na chwilę obrady) 
 
p.Skarbnik- ta sesja ma na celu dostosowanie WPF do nowych wytycznych zawartych w 
rozporządzeniu i ustawie z dnia 7 grudnia dotyczącej zmiany niektórych ustaw w związku z 
realizacją ustawy budżetowej, o tych zmianach dowiedzieliśmy się na szkoleniu w RIO 12 
marca , a więc po sesji, zmiany te musimy wprowadzić do końca marca br. Musimy określić 
także kwotę tych umów, przyjęta jest kwota 2 mln zł .Tych limitów należy pilnować. Zmiana 
jest przeprowadzona na nowych drukach .Kolejna zmiana dotyczy dodatnia do wydatków 
majątkowych zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Konopiskach na potrzeby 
stołówki” imit wydatków na 2013 rok 100 tys zł. 
 
p.Robert Kołodzieczyk- te 2 ml zł ma starczyć na 4 lata? 
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p.Skarbnik- podejrzewam , że ta kwota jest niewystarczająca ,ale po konsultacjach z innymi  
Skarbnikami Gmin, większość z nich przyjmuje kwoty zawarte na te umowy z budżetu , 
kolegianci nie udzielają nam odpowiedzi, jakie kwoty należy przyjąć 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania? 
 
p. Stanisław Górniak – w załączniku str.3 pkt. 4.3 rok 2016 mamy kwotę 1.955 000 ,00 zł w 
pozycji kredyty pożyczki , co ona oznacza?                                                                                                                                                                                                                                      
 
p.Skarbnik- tyle planujemy zaciągnąć zobowiązań 
 
p. Stanisław Górniak – na jakiś cel? 
 
p.Skarbnik -to jest symulacja , rok 2016 będzie rokiem wykupu obligacji , a  poza tym 
fundusze unijne , musimy pokrywać z wydatków bieżących  
 
p. Stanisław Górniak- w budżecie na 2013 r. zwiększone zostały wydatki bieżące na 
wynagrodzenia o kwotę 950.599 zł.  Pytanie: ilu pracowników dotyczy ta kwota w 
przeliczeniu na pełne etaty? Prościej: jakie jest zatrudnienie w całej gminie w przeliczeniu na 
pełne etaty? 
 
p Skarbnik –przygotujemy odpowiedź , należy pamiętać , że w skład tych etatów –
wynagrodzeń wchodzi: cała oświata , wysypisko, USC, a także opłacane przez nas składki na 
ubezpieczenia społeczne  pracowników zatrudnionych przez GOPS  
 
p. Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
P.Robert Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 241/XXX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska  na lata 2013 – 2024. podjęta jednogłośnie 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy  
 dzierżawy nieruchomości. 
 
p. Marcin Poleszczuk –przechodzimy do pkt. 6, proszę Panią Ankowską o omówienie 
uchwały 
 
p.Anna Ankowska-uchwała dotyczy działki w Wąsoszu , dzierżawionej przesz mieszkańca 
gminy . Umowa dzierżawy była zawarta przez Gminę Konopiska. Działka ta nie ma 
uregulowanego stanu prawnego. Po jego uregulowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przedmiotowa nieruchomość stanie się własnością Gminy Konopiska .   
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
 
p.Antoni Frania odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 242/XXX/2013 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy nieruchomości. podjęta jednogłośnie 
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Ad.7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę 
Konopiska w partnerstwie projektu „Edukacja Prometeusza” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinanoswanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ustalenie zasad partnerstwa przy realizacji projektu. 
 
p.Marcin Poleszczuk –przechodzimy do pkt. 7, Proszę Panią Sekretarz o omówienie uchwały 
 
p.Barbara Ankowska-Lis Sekretarz Gminy - Przystępując do projektu „ Edukacja 
Prometeusza” ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i 
Przyjaciół „Prometeus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Konopiska zyska 
możliwość podniesienia poziomu życia osób niepełnosprawnych oraz innych chętnych 
mieszkających na terenie Gminy Konopiska poprzez przeprowadzenie szkoleń z języka 
migowego, garncarstwa oraz kursu komputerowego, dodatkowo w ramach projektu zostaną 
wymienione drzwi w pomieszczeniu po byłej aptece. Gmina nie ponosi kosztów finansowych. 
Jej udział polega w głównej mierze na udostępnieniu pomieszczeń. Jest z nami Prezes 
Trószyński, jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania.  
 
p.Elżbieta Kościelniak- proszę o przerwę 
 
p.Marcin Poleszczuk-ogłaszam 5 minut przerwy 
 
po przerwie 
na obrady nie wróciło trzech Radnych 
 
p. Marcin Poleszczuk-czy są jakieś pytania do uchwały? proszę o odczytanie uchwały   
 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały 
Uchwała Nr 243 /XXX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę 
Konopiska w partnerstwie projektu „Edukacja Prometeusza” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinanoswanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ustalenie zasad partnerstwa przy realizacji projektu. 
podjęta większością głosów (12 za , 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
Na obrady wrócił 1 Radny 
 
Ad.8 Sprawy różne. 
p.Marcin Poleszczuk- Sprawy różne. Czy są jakieś pytania? 
 
p. Stanisław Górniak- z upoważnienia Wójta wystąpiłem do kancelarii Radców Prawnych 
Wójcik i Wspólnicy o przygotowanie oferty na konsultację prawną , na ok. 2 godziny w 
pierwszej połowie kwietnia 
 
p.Antoni Frania –jakie będą koszty ? 
 
p.Stanisław Górniak –około 200 zł netto za godzinę, ale będzie przygotowana dokładna oferta 
 
p.Skarbnik- muszę wiedzieć wcześniej –musi być na to zmiana w budżecie  
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jeszcze  jakieś pytania? 
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p.Elżbieta Kościelniak – chciałam zabrać głos, chciałam zgłosić pewien problem, chodzi mi o  
pediatrów pracujących w naszym ośrodku zdrowia. Jestem babcią i mam sygnały z różnych 
stron od matek , że dzieci są źle leczone i rodzice muszą po wizycie w naszym ośrodku 
wieczorem jeździć na prywatne wizyty. Skoro mamy dobry ośrodek, niech będą dobrzy 
pediatrzy. Pracowała w naszym ośrodku Pani Doktor Synowiecka, miała dobrą opinię i starała 
się wyleczyć dzieci. Teraz opinie matek o pracujących lekarzach są złe , a wszyscy powinni 
mieć bezpłatny dostęp do dobrych pediatrów. 
 
p.Wiesław Jędryka- trzeba to zgłosić P.Dyrektor  
 
p.Wójt- przekaże sprawę na Radzie ZOZ p.Dyrektor  
 
p.Marcin Poleszczuk-  w sprawach różnych każdy otrzymał ksero pisma p. Janik do Rady 
Gminy, czy są jeszcze jakieś pytania ?  
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Ilona Dudek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


