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Protokół nr 7/2014 
z XLVI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 23 września 2014 r. godzina 13.10 
 
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
Sesję otworzył i poprowadził p.Stanisław Górniak - Przewodniczący Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe sesja jest 
prawomocna do podejmowania uchwał, obecnych jest 15 radnych. 
Przywitał wszystkich Radnych, p.Wójta, p.Skarbnik, p.Sekretarz, pracowników Urzędu 
Gminy. 
 
Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 
p. S.Górniak- 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat 
lokalnych. 
7. Sprawy róŜne.  
8. Zakończenie obrad 
 
p.S.Górniak - czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad?  
Uwag nie było. 
13:11- sale opuścił Radny Marcin Poleszczuk 
 
p.S.Górniak - proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 
Głosowało 14 radnych: 
                            „za”                          głosowało  14 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
13:12- wrócił Radny Marcin Poleszczuk 
 
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
p.A.Misiak- przedstawiła projekt uchwały.  
p.S.Górniak - czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 
p.R.Skoczylas- ten kredyt na przyszły rok kiedy będzie przetarg? 
p.A.Misiak- przetarg juŜ był. 
p.Z.Kuśmierska-, jaki zakres obejmuje? 
p.J.Socha- ul. Leśna i dokończenie ul. Wrzosowej oraz 16 przyłączy w Aleksandrii i 
Konopiskach. 



 

 
 

2 

p.S.Górniak - czy są jeszcze jakieś pytania? 
Pytań nie było. 
p.R.Kołodziejczyk – odczytał uchwałę. 
p.S.Górniak - proszę o głosowanie. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało   15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 370/XLVI/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014 - 2024, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
p.A.Misiak- przedstawiła projekt uchwały.  
p.S.Górniak - czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 
Pytań nie było. 
p.A.Frania– odczytał uchwałę. 
p.S.Górniak - proszę o głosowanie. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało   15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 371/XLVI/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w budŜecie 
gminy Konopiska na 2014 rok, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i 
opłat lokalnych. 
p.A.Misiak- przedstawiła projekt uchwały.  
p.S.Górniak - czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 
Pytań nie było. 
p.A.Misiak- proszę o poprawienie w uchwale powinno być sołectwa Jamki a jest Jamki – 
Kowale. 
p.R.Kołodziejczyk – odczytał uchwałę. 
p.S.Górniak - proszę o głosowanie. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało   15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
 
Uchwała nr 372/XLVI/2014 z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w 
sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 7. Sprawy róŜne. 
p.S.Górniak- przedstawił pisma jakie wpłynęły do biura Rady Gminy, poinformował o sesji 
Rady Powiatu dnia 25.09.2014 godz. 10:00. Czy ktoś ma jakieś pytania? 
p.Z.Kuśmierska- wnioskuję by wszystkie pisma wpływające do rady i protokoły z sesji były 
wysyłane na e-maile do radnych. 
p.R.Skoczylas- na zebraniu wiejskim była mowa o modernizacji oświetlenia ulicznego. Była 
mowa na sesji o likwidacji PKS, transporcie zbiorowym proszę o informację. 
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p.J.Socha- odpowiem na następnej sesji. 
p.S.Górniak - czy są jeszcze jakieś pytania? 
Pytań nie było. 
 
Ad. 8. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVI sesji. 
 
Sesja trwała do godziny 13.45. 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                            Stanisław Górniak 

 
 


