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Protokół nr 8/2014 
z XLVII sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 15 października 2014 r. godzina 15.00 
 
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.Zastępcę Skarbnika, 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. Sprawy róŜne.  
7. Zakończenie obrad. 
 
p.S.Górniak - czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad?  
p.M.Poleszczuk – wnioskuję by obie uchwały omówić razem. 
p.J.Janik- tak, będzie to razem omówione. 
p.S.Górniak - czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad?  
Uwag nie było. 
 
p.S.Górniak - proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. 
Głosowało 15 radnych: 
                            „za”                          głosowało  15 radnych 
                            „przeciw”                                    0 radnych 
                            „wstrzymało się”                         0 radnych 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok.  
p.J.Janik- omówiła projekty uchwał.  
p.S.Górniak - czy są pytania do przedstawionych projektów uchwał? 
p.Z.Kuśmierska- w załączniku nr 1, na 3 stronie na dole paragraf 92601, 35000 zł obiekty 
sportowe, z jakiego tytułu to były wpływy? 
p.J.Janik- to są wpływy z lat poprzednich. To są rozliczenia, refaktury np. z GCKIR za 
światło, gaz, itp. 
p.J.Janik- w załączniku nr 3 dochody ogółem powinno być 2.246.833,43 zł a jest 
62.246.833,43 oraz proszę o poprawienie numerów paragrafów na ostatniej stronie. 
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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 373/XLVII/2014 z dnia 15 października 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.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 374/XLVII/2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmian w 
budŜecie gminy Konopiska na 2014 rok, podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Sprawy róŜne. 
p.Z.Kuśmierska- w naszej gminie wiszą informacje dot. wpłat na kanalizację jest podany 
numer kąta, czy to jest pismo z urzędu? 
p.B.Ankowska-Lis- gdzie takie informacje wiszą? 
p.Z.Kuśmierska- w Jamkach przy skrzynkach na listy. 
p.A.Frania– sprawdzę to wracając do domu. 
p.S.Górniak - czy są jeszcze jakieś pytania? 
Pytań nie było. 
 
Ad. 7. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVII sesji. 
 
Sesja trwała do godziny 16.00. 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                            Stanisław Górniak 

 


