
Protokół nr 1/2014 
z XL Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 13 stycznia 2014 r. godzina 14.00 
 
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, Z-cę Skarbnika, pracowników 
Urzędu Gminy. 
 
Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 
p. M.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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 
na lata 2014 - 2024. 
5. Sprawy różne.  
6. Zakończenie obrad. 
 
p.M.Jarosz – Wawrzyńczak – zwróciła się z prośbą o wprowadzenie sześciu projektów 
uchwał: 
1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 
2014 rok.  
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024.  
3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  
5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska 
na 2014 rok.  
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 
na lata 2014 - 2024. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych. 
11. Sprawy różne.  
12. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
Uwag nie było. 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 
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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Konopiska na 2014 rok. - przedstawiła p. Jadwiga Janik.  
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 316/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2014 rok, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024. - przedstawiła p. Jadwiga 
Janik. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 317/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024, podjęta 
jednogłośnie(15 głosów za). 
  
p.M.Poleszczuk – ogłaszam 10 minut przerwy 
po przewie  
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. - przedstawiła p. Jadwiga Janik. 
p.S.Górniak – na czym polega zmiana? 
p.J.Janik – wyjaśniła, ze zmienia się nazwa zadania, wartość. 



p.K.Zygier – po otwarciu kopert z przetargu okazało się, że do najtańszej oferty zabrakło nam 
pieniędzy. Jutro planujemy podpisać umowę na 24 miesiące. 
p.W.Jędryka – czy cena śmieci zostanie na tym samym poziomie? 
p.K.Zygier – na razie ceny pozostaną na takim samym poziomie. Za jakiś czas może się 
okazać, że ceny są za niskie lub za wysokie, ale to możemy powiedzieć po dłuższym okresie 
czasu. 
p.J.Socha- w okresie zimowym produkujemy więcej śmieci, jak wyjdzie więcej to będziemy 
musieli zmienić. 
p.Z.Lubańska – ja od trzech miesięcy nie oddaje śmieci i musze płacić. 
p.J.Socha- ustawa nie przewiduje takiej możliwości. 
p.K.Zygier – po pół roku działania rozpoczynamy windykacje, wcześniej było to nieopłacalne 
wyjaśniła. 
p.Z.Kuśmierska- jak wyszedł przetarg? 
p.K.Zygier- w poprzednim przetargu firma Strach za tonę odpadów komunalnych chciała 
267,75 zł brutto a w nowym przetargu 340 zł brutto. 
p.S.Górniak- ile mieszkańców gminy nie płaci za śmieci? 
p.M.Jarosz – Wawrzyńczak- ok. 10 % mieszkańców gminy nie płaci za śmieci 
p.S.Górniak- czy wystarcza nam to na pokrycie wydatków związanych ze śmieciami? 
p.M.Jarosz – Wawrzyńczak- obecnie wystarcza nam. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 318/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014 - 2024, podjęta jednogłośnie(15 
głosów za). 
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniaj ącego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. - przedstawiła p. Magdalena 
Badora 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 319/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 
podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020 - przedstawiła p. Magdalena Badora 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 320/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 



w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - 
przedstawiła p. Magdalena Badora 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 321/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020, podjęta jednogłośnie(15 głosów za). 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych.-przedstawiła p.M.Jarosz – Wawrzyńczak. 
p.Z.Kuśmierska- czemu taka wysoka kwota? Wpis do CEDG jest bezpłatny?  
p.M.Jarosz – Wawrzyńczak- pierwszy krok to wpis do rejestru a kolejny wypłata dotacji. 
p.Z.Kuśmierska- uważam, że 50% minimalnego wynagrodzenia za płacę, 840 zł to za wysoka 
kwota za wpis do rejestru. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś propozycje? 
p.Z.Kuśmierska- proponuje 1%. 
p.S.Górniak- 10%. 
p.Z.Kuśmierska- to jest kwota, jaką trzeba zapłacić przed rozpoczęciem działalności. 
p.A.Janik – czy jest możliwość zwolnienia z opłaty? 
p.M.Jarosz – Wawrzyńczak- musimy kwotowa lub bezpieczniej procentowo ustalić, jak 
zwolnimy to nie jest nam potrzebna uchwała. 
p.A.Świtek - proponuje 1%. 
p.S.Górniak- musimy dbać o budżet. 
p.R.Kołodziejczyk- ja proponuje 20 %. 
p.Z.Lubańska- proponuję 5%. 
p.M.Poleszczuk-czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? Więcej propozycji nie było. 
Mamy następujące propozycje: 0, 1%, 5%, 10% i 20%. Proszę o głosowanie: 
Kto jest za 0 zł – 1 osoba. 
Kto jest za 1 % – 7 osób. 
Kto jest za 5 % – 3 osób. 
Kto jest za 10 % – 3 osób. 
Kto jest za 20 % – 1 osoba. 
Większością głosów (7- osób za) ustala się wysokość 1% opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
 
Uchwała nr 322/XL/2013 z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, podjęta jednogłośnie(15 głosów 
za). 
 
 
 



Ad. 11. Sprawy różne.  
 
p.M.Poleszczuk- poinformował o zaproszeniu do OSP Wąsosz –Łaziec 08.01.2014 o godz. 17 
oraz do Szkoły w Aleksandrii z okazji Dnia Babci i Dziadka 16.01.2014 o godz. 16. 
p.S.Górniak- czy nadwyżkę budżetową ze szkoły można wpłacić na lokatę w celu 
wykorzystania w roku następnym? I następne pytanie: czy przewidziana w budżecie dotacja z 
funduszu antyalkoholowego na budowę boiska w Rększowicach, może być wykorzystana na 
zakup usług, czy tylko sprzętu i materiałów? 
p.J.Janik- nie, nie można. 
p.Z.Lubańska- chciałam ponowić sprawę Pani Haliny Kozakiewicz dot. przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 
p.J.Socha – na następnej sesji zwyczajnej będzie Pani miała odpowiedz. 
 
Ad.12. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XL sesji. 
 

 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                            Marcin Poleszczuk 

 


