
Protokół nr 10/2011 

X sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 29 lipca  2011r. 

Sesję otworzył i prowadził p. Marcin Poleszczuk – Przewodniczący Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że sesja jest 

prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. 

Przywitał wszystkich radnych, , p. sekretarz, p. z-cę skarbnika, pracowników Urzędu, 
sołtysów. 

Do pkt.2. Przyjęcie protokołu z IX  Sesji Rady Gminy 

p.Górniak 

Zbyt enigmatycznie zapisany mój głos dotyczący wycofania z WPF  II etapu 
Rewitalizacji  Konopisk i zdjęcie 35 tys. zł z przeznaczeniem na  projekt drogi od 
Polaka w Rększowicach. 

Wystąpienie strażaków – zrobiono aferę, że dyskutuje się o likwidacji straży, celem 
dyskredytowania niektórych radnych. 

Poprawkę przyjęto. 

Protokół z IX  Sesji Rady Gminy  z poprawką  przyjęto jednogłośnie 

Do pkt.3. Ustalenie porządku obrad: 

P. Poleszczuk – Przewodniczący RG - 

Przedstawił proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. 

2) Przyjęcie protokołu z IX sesji. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 

      informacja o realizacji uchwał. 

6) Interpelacje radnych i gości. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 



8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

     Konopiska na lata 2011-2024 

9) Odpowiedzi na interpelacje. 

10) Sprawy różne. 

11 Zakończenie obrad. 

Rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad. 

Do pkt.4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

p. Poleszczuk – Przewodniczący RG - 

Zaproponowano do komisji uchwał następujących radnych. p. Roberta 
Kołodziejczyka i Antoniego Franię. 

Radni wyrazili zgodę. 

Rada jednogłośnie powołała komisję uchwał i wniosków. 

Do pkt.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz 

informacja o realizacji uchwał 

Sprawozdanie przedstawiła p. Ankowska – Lis  – Sekretarz Gminy (w załączeniu) 

Do pkt.6. Interpelacje radnych i gości 

Jędryka -  radny 

Kto zakładał znak na II Wąsosz – jest pomyłka w numeracji 

Most II Wąsosz na rzece w b złym stanie 

p.Kowalik – kierownik UG 

Numerację sprawdzimy. 

W sprawie mostu poszło pismo do Zarządu Dróg Powiatowych 

p.Lubańska - radna 

Prośba o uzupełnienie tłuczniem drogi od skrzyżowania ze Starczą w stronę 
p.Kidonia 

Obkoszenie pobocza przy drodze gminnej 



Droga powiatowa Hutki-Starcza – brak znaku 

Posesja 57 przy drodze powiatowej są chaszcze  

Zastrzeżenia do wykonania koszenia rowów przy drodze powiatowej  

p.Kowalik - kierownik 

Drogę doprowadzi deweloper, który robi w Starczy 

Wystąpimy do PZD w sprawie poboczy dróg powiatowych 

p.Górniak 

W budżecie gminy jest 30 tys. Na drogę Rększowice-Hutki – co się dzieje, czy są 
projekty 

Na Komisji Samorządu zgłosiłem wniosek, aby 35 tys. Z II etapu rewitalizacji 
Konopisk przeznaczyć na projekt drogi od p. Polaka w Rększowicach. 

Mosty są w b. złym stanie, chodzi o to, aby coś zaczęło się robić. Po to piszemy 
budżety, jest budżet uchwalony to powinno być coś zrobione, proszę o uzgodnienie z 
Wójtem i rozpoczęcie w tym roku. 

p.Jarosz - sołtys 

Prośba o zobowiązanie firmy wykonującą kanalizację o naprawę drogi od p.Gondro 
do Banasiaka ora dyrekcje Autostrady na II Wąsoszu 

p.Frania 

Prośba o załatanie 16 dziur w Kowalach do p. Miedzińskiego 

p.Kowalik 

Temat podejmiemy 

p.Szczepanska 

Prośba o pobocze ul. Klonowa 

p.Kowalik 

Poszło pismo do ZDW 

Czy zostanie w Konopiskach utworzone muzeum kopalnictwa. 

p.Górniak 

Utworzeniem muzeum winien zająć się nowy dyrektor GCKiR 



p.Skoczylas 

Prośba na naprawienie łącznika ul.Gościnna do p.Kotasa 

p.Kowalik 

Podejmiemy temat 

p.Skwara 

Prośba o nawiezienie żużla na rondo k/p.Szczurka 

p.Kowalik 

Podejmiemy temat 

p.Ernt 

Prośba o kosiarkę na boisko w Hutkach 

p.Kowalik 

p.Bałdyga to zrobi 

p.Kościelniak 

Prośba o skoszenie boiska na Górce 

p.Kowalik 

Podejmiemy temat 

Do pkt.7 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie   gminy na 2011 rok 

p.Poleszczuk 

Czy są pytania, jeśli proszę o przegłosowanie 

Pytań brak 

p.Kołodziejczyk odczytał projekt  

Uchwała nr 64/X/2011   w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2011 rok podjęta 
jednogłośnie 

Do pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konopiska na lata 2011-2024  

p.Poleszczuk 



Czy są pytania, jeśli proszę o przegłosowanie 

p.Frania odczytał projekt uchwały  

Uchwała nr 65/X/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2011-2024 podjęta jednogłośnie 

Do pkt.11. Odpowiedzi na interpelacje 

p. Ankowska-Lis 

Na interpelacje były odpowiedzi na bieżąco 

Do pkt. Sprawy różne 

p.Górniak 

Składam wniosek o zawieszenie p.Skoczylasa na czas nieobecności. Na ostatniej 
Komisji nie było quorum. Chodzi o poszerzenie składu Komisji 

p.Ankowska-Lis 

Jest uchwała Rady w sprawie składu Komisji. Statut określa Komisje. Jeżeli taka 
sytuacja będzie się powtarzać nagminnie można podjąć nowe uchwały 

p.Kościelniak 

Nie ma przewodniczącego Komisji Finansów 

p.Jędryka 

Jest zastępca 

p.Janik 

Łączenie posiedzeń komisji jest w gestii Komisji 

p.Górniak 

p.Skoczylas jest członkiem Rady Społecznej ZOZ, chcę aby to uregulować., 
ponieważ jest nieobecny, a chodzi o to, aby Rada Społeczna która się odbędzie była 
w nowym składzie. 

p.Ankowska-Lis 

Jeżeli jest skład i jest quorum to Komisja działa, Rada Społeczna również. 

p.Janik 



Proszę zapytać p.Skoczylasa czy zrezygnuje z pracy   Rady Społecznej SP ZOZ 
GOZ Konopiska 

p.Poleszczuk 

Zapoznał radnych z pismem Biblioteki Wojewódzkiej dot. funkcjonowania biblioteki w 
Konopiskach. 

Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady X Sesji Rady Gminy 

 

Protokółowała 

G.Golanowska 


