
 
Protokół nr 9/2013 
z XXXVI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 15 października 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, p. Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, pracowników Urzędu 
Gminy. 
 
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 2013 r.  
5. Sprawy różne.  
6. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
Uwag nie było. 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad (13 głosów za). 
 
Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.Robert Kołodziejczyk  
i p.Antoni Frania. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.  
p.Marcin Poleszczuk- proszę p.Skarbnik o omówienie projektu uchwały. 
p.Anna Misiak- przedstawiła projekt uchwały. 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały?  
Uwag nie było 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o odczytanie uchwały. 
p.Antoni Frania - odczytał projekt uchwały. 
W tym momencie przyszedł Radny Henryk Polak. 
Uchwała numer 291/XXXVI/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy Konopiska na 2013 r., podjęta jednogłośnie(14 głosów za). 
 
Ad. 5. Sprawy różne.  
p.Zofia Lubańska- czy radni wybierają się na szkolenie do Zakopanego? 
p.Jerzy Socha- szkolenie zostało odwołane. 
p.Stanisław Górniak –właśnie opuściłem spotkanie dotyczące drogi numer 904. Na spotkaniu 
byli mieszkańcy i inspektor, nie było żadnego pracownika z urzędu. To już jest drugi raz, 
gdzie na spotkaniu nie ma nikogo z urzędu. 
p.Jerzy Socha- weźmiemy to pod uwagę, by w przyszłości pracownicy uczestniczyli w 
spotkaniach. 



p.Stanisław Górniak – nie zastosowali się co do szerokości. 
p.Jerzy Socha- my już od Wygody mamy problemy z drogami. Odbył się przetarg na 
wykonanie ul. Gościnnej w kostce brukowej. Było dziewięć ofert, sprawdzać będziemy 
zawartość kopert. W tym roku powinniśmy to zrobić. 
p.Zofia Kuśmierska- jak kwotowo przedstawiały się oferty? 
p.Jerzy Socha- zaplanowaliśmy, że przeznaczymy 300 tys. zł na realizację tego zadania. Są 
oferty poniżej 300 tys. zł i były po 400 tys. zł. Jesteśmy na finale rozgrywek o środki unijne 
na lata 2014 -2020. Na te sześć lat mamy 6.200.000 zł. 
p.Stanisław Górniak – dostawaliśmy takie duże obietnice. 
p.Jerzy Socha- 211.000.000 zł na taką kwotę gminy złożyły zapotrzebowanie na termo-
modernizację. Dla Powiatu Częstochowskiego zostało przeznaczone tylko 8.000.000 zł. 
Wszystkie gminy dostały 40.000.000 zł na termo-modernizację. Cały Powiat dostał 
11.500.000 zł. W następnym rozdaniu nie dostali byśmy takich pieniędzy jak dostaliśmy. 
Wykorzystaliśmy ten moment. Dobrze zrobiliśmy, że wcześniej weszliśmy w ta kanalizację. 
Chcemy pozyskać około 6.200.000 zł środków na: termo -modernizację obiektów 
komunalnych (ocieplenie sali szkoły i budynku U.G., który nie spełnia norm), transport 
zbiorowy i przedszkola. 
Staraliśmy się o przebudowę dróg. Chcieliśmy zrobić od ronda do mostu na Nieradzie. 
Dostaliśmy odpowiedź, że tu jest za mały ruch. 
p.Stanisław Górniak – ja też pisałem i dostałem negatywną odpowiedź, że drogi są na bieżąco 
monitorowane. 
p.Jerzy Socha- do końca października mamy dostać wyrównanie z odblokowanych 
pokontrolnych środków. Na obsługę prawną wydaliśmy duże pieniądze. 
p.Stanisław Górniak –czy środki, które nie zostały wykorzystane będą mogły być 
wykorzystane przez gminy na inne zadania przejdą na kolejny rok? 
p.Jerzy Socha- środki te powinny zostać w naszym powiecie. 
W tym momencie przyszła Radna Marta Lamch. 
p.Andrzej Janik- proszę o umieszczenie informacji na stronie internetowej dot. autobusu 
numer linii numer 30. Chodzą różne pogłoski, że zabierają nam „30”. 
p.Marcin Poleszczuk - czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? 
 
Ad. 6. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy. 
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