
 
Protokół nr 7/2013 
z XXXIV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 2 września 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. 
 
 
Ad. 2 Ustalenie porządku obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013tr. 
6. Sprawy różne.  
7. Zakończenie obrad. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2024. 
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały, zmiany dotyczą gospodarki odpadami, musimy 
zmniejszyć w planie dochodów i wydatków opłaty za śmieci 
p. Górniak – za odpady powinno wpływać ok. 70 tys. miesięcznie 
p. Misiak – za dwa miesiące wpłynęło 112 tys. 
p. Górniak – przetarg opiewa na 3,5 mln, z czego będziemy płacić 
p. Socha – przetarg jest dla 8 gmin porozumienia, powinno jeszcze zostać 
p. Z. Kuśmierska –  ile zapłaciliśmy za pierwszy m-c 
p. A.Misiak –  ok. 42 tys. 
  
p. A. Frania - odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 278/XXXIV/2013 w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2013-2024, podjęta jednogłośnie. 
 
  
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.  
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały  
 
 
 



p.R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 279/XXXIV/2013 w sprawie  zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.,     
podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 6. Sprawy różne.  
 
p. M. Poleszczuk –  
- poinformował o terminach zgodnie z zaproszeniami : Dożynki Powiatowe w Dąbrowie 
Zielonej – 8.09.2013r., Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze – 14.09.2013r., ślub syna 
p. E. Kościelniak – 21.09.2014r., 
- poprosił o ustalenie terminów komisji rady ponieważ najbliższa sesja odbędzie się wstępnie  
30 września 
- poprosił przewodniczących komisji Rady Gminy o zapoznanie na komisjach radnych z 
pismem p. Bystrzyckiego i p. Kędzia 
p. Górniak – w związku z otrzymanymi anonimowymi ankietami z GOPS-u proszę o 
umożliwienie składania ich do urny 
p. Lamch – na ostatniej sesji zgłaszałam dziurę do naprawy na drodze gminnej Jamki – 
Leśniaki, do tej pory jest nie zasypana 
p. Socha – przekażemy do Ref. G. i R. 
p. Skoczylas – Komisja Finansów odbędzie się 26.09. o godz. 9.00  
 
Ad. 7. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 
 


