
Protokół nr 3/2012 
z XIX sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 16 maja 2012 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, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, p.Skarbnik, p. Sekretarz, 
pracowników Urzędu Gminy, oraz przybyłych mieszkańców gminy. 
 
Ad. 2 Ustalenie porządku obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p. Robert Kołodziejczyk  
i p. Antoni Frania. 
 
Przewodniczący udzielił głosu p. Jolancie Domalewskiej – Krocz i p.Agnieszce 
Kołodziejczyk, panie zaprosiły na prezentację osiągnięci projektu „ To jest gimnazjum”. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała NR 139/XIX/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska na 2012 r., 
podjęta jednogłośnie. 
 
 Sprawy różne. 
p.J.Socha- Poinformował radnych o rozmowie, ze Starostą na temat połączenia Dożynek 
gminnych z powiatowymi. Zapytał o akceptację radnych, co sądzą na ten temat? Zapoznał 
radnych odnośnie porozumień drogi na Hutkach. Z zarządem Dróg odnośnie chodnika w 
Aleksandrii na ul.Gościnnej, nad tym chciałbym zastanowić się na najbliższej sesji. PKS od 
lipca chce zabrać 6 kursów. Zapytał czy radni słyszeli, może jakaś firma chce się reklamować 
w zamiast za przejazd opłaci kursy. 
 
Radni pozytywnie wyrazili chęć połączenia Dożynek. 
p.S.Górniak – Poinformował jak wygląda sytuacja w gminie Starcza, gdzie PKS zabrał kurs 
Tarnowskie Góry – Częstochowa, a przejęła to prywatna firma. 
p.J.Socha- Zwrócił się z prośbą do radnych o szukanie prywatnego przedsiębiorstwa, który 
przejmie te kursy. Poinformował, że p.Bystrzycki wystąpił z wnioskiem o wykup działek, w 
miejscach gdzie ma punkty handlowe. Poprosił radnych o zastanowienie się. 
p.W.Jędryka- Stwierdził, że powinno mu się sprzedać te działki. 
p.J.Socha- Poinformował, że podobna sytuacja jest z piekarnią i oni tez mogą wystąpić z 
wnioskiem o sprzedaż. Musimy się spokojnie zastanowić czy chcemy sprzedać działki w 
samym centrum Konopisk. 
p.Z.Kuśmierska- Centrum Konopisk bym nie dzieliła i nie sprzedawała. 
p.J.Socha- Obecnie gościmy w naszej gminie ludzi z programu Comenius. Są to mieszkańcy 
Włoch, Francji, Hiszpani są bardzo pozytywnie zaskoczeni jak wygląda gmina, szkoły itd. 



Wniosek o przegłosowanie organizacji Dożynek. 
p.A.Janik – Stwierdził, że to jest korzystna oferta. 
p.J.Socha- Poinformował, że na organizację Dożynek dostaniemy 15 tys. zł. 
p.R.Kołodziejczyk – Wystąpił z wnioskiem o przegłosowanie. 
 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. 
Jednogłośnie wniosek został przyjęty, Dożynki gminne i powiatowe będą połączone. 
 
Poinformowano, że dnia 28 maja (poniedziałek) o godzinie 900 ustalono wspólne posiedzenie 
komisji dotyczące opiniowania projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 
2012/2013 
 
Ad. 22. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
    Anna Podsiadlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


