
 1

Protokół nr 5/2012 
z XXI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 6 czerwca 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, p.Skarbnik, p. Sekretarz, pracowników Urzędu 
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 zmian w budżetu Gminy Konopiska na 2012 r. 
5. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący poinformował, że po rozmowie z p. Skarbnik pod obrady dzisiejszej sesji 
wpłynie jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. „ Budowa placu zabaw w centrum Konopisk”. 
 
Przedstawił nowy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżetu Gminy Konopiska na 2012 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn.  
„Budowa placu zabaw w centrum Konopisk” 
6. Zakończenie 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 w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska na 2012 r. 
p.A.Misiak –omówiła całą uchwałę 
p.Z.Kuśmierska- Zwróciła uwagę, że w załączniku do uchwały wkradł się błąd – wkład gminy 
powinno być 13.035 zł a jest 0 zł 
p.A.Misiak- Tak, dziękuje za uwagę zostanie to poprawione. 
p.A.Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała NR 157/XXI/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy Konopiska na 2012 r., 
podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. „ Budowa placu zabaw w centrum Konopisk” 
p.A.Misiak –omówiła całą uchwałę. Przypomniała, że jest to zadanie zaplanowane w budżecie 
gminy na 2012 r. 
p.J.Socha – Poinformował, że 55% pieniędzy mamy z PROWU a resztę my dokładamy. 
p.S.Górniak – W związku z tym, że realizujemy ten projekt jest możliwość zrealizowania 
wszystkich projektów? 
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p.A.Misiak- Udzieliła odpowiedzi: czy wszystkie dochody zaplanowane w budżecie 
zrealizujemy? 
p.S.Górniak – Czy koniecznie są nam potrzebne place zabaw, świetlice? Już w tej chwili nie 
mamy, kogo obsadzić w świetlicach. Czy jest sens zaciągania tego kredytu? 
p.J.Socha –Z mieszkańcami ustaliliśmy, że jak nie budujemy nowego przedszkola to chociaż 
ten plac zabaw zrobimy. 
p.E.Kościelniak –Ja będę broniła tego pomysłu. W Rększowicach jest piękny plac zabaw a 
gdzie macie w Konoiskach? 
p.S.Górniak – W Konopiskach macie dwa place zabaw. Jeden przy przedszkolu, drugi nowy 
na Pająku, może nie są najładniejsze. Gdybym był mieszkańcem Konopisk to dla mnie 
pilniejsze były by parkingi przy hali i gminie. 
p.J.Socha – Na parkingi musimy mieć 100% wkładu własnego, ponieważ wtedy składaliśmy 
projekty na budowę placów zabaw a nie parkingów. 
p.Z.Lubańska – Dzieci jest coraz mniej i moim zdaniem, bez sęsu jest zaciągać kolejny 
kredyt. 
p.S.Górniak- Kończy się budowa kanalizacji w 2014 r., będzie kolejny etap, jak się to będzie 
kształtowało, wobec zaciąganych obecnie kredytów? 
p.J.Socha – Od 2014 do 2020 to nowa perspektywa, środki powinny się pojawić z ochrony 
środowiska, w tedy rada będzie musiała podjąć uchwałę. Bez kredytów nie da się nic zrobić. 
p.S.Górniak- Jak to się będzie kształtowało? Nabierzemy obecnie niepotrzebnych kredytów. 
Czy może być tak, że po przystąpieniu do drugiego etapu budowy kanalizacji już na nić nas 
nie będzie stać? Nie wybudujemy ani jednego kilometra chodnika? 
p.A.Misiak- Trudno mi mówić z sufitu w 2015, 2016 spłacamy obligacje. Nie jestem w stanie 
powiedzieć, co zrobi kolejna rada. RIO wydaje pozytywna opinię. 
p.S.Górniak- Sama pani przyznała, że z zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku 
komunalnego zrealizowano 10%. Czy wobec spadających dochodów gminy, może Pani 
przedstawić przybliżoną prognozę realizacji pozostałych projektów.  
p.A.Misiak- Co roku tak jest. Budżet- to jest planowanie, jak nie będziemy planować, to nie 
będziemy nic robić. 
p.W.Jędryka- Jak jednego roku nie sprzedamy działek, to sprzedamy za rok. 
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 158/XXI/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
inwestycję pn. „ Budowa placu zabaw w centrum Konopisk”, podjęta większością 
głosów ( za -12 osób, 2 osoby wstrzymały się). 
 
 
 
Ad. 6. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI sesji. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
    Anna Podsiadlik 
 
 
 


