
 
Protokół nr 8/2012 
z XXIV sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 13 listopada 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, Z-cę Wójta, p. Skarbnik, p. Sekretarz, pracowników Urzędu 
Gminy oraz radnego Powiatu Częstochowskiego p. Jacka Badorę. 
 
 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024. 
5. Sprawy różne.  
6. Zakończenie obrad. 
 
P. A. Misiak - Skarbnik Gminy – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad pkt.  dot. podjęcia 
uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Konopiska na 2012r. 
Radni przyjęli wniosek jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
6. Sprawy różne.  
7. 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2024. 
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały 
p. Z. Kuśmierska – dlaczego dopiero teraz dokonuje się zmian dotyczących planu  na 2011r. 
w projekcie „To jest gimnazjum” 
p. A.Misiak – wcześniej projekt był prowadzony w GAO 
  
p.R.Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 181/XXIV/2012 w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2012-2024, podjęta jednogłośnie. 
 



  
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.  
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały  
 
p.R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 182/XXIV/2012 w sprawie  zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.,     
podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 6. Sprawy różne.  
 
p. A. Janik – co z drogą na Kijasie 
p. A. Misiak – drogi Wąsosz i Kijas są już po przetargu 
p. S. Górniak – chodzi o ankiety śmieciowe, informacja wśród społeczeństwa jest bardzo 
mała, ludzie obwiniają władze gminy i nas radnych za te zmiany 
p. W. Jędryka – zwrócił się do radnego Powiatu Częstochowskiego p. Badory o naprawę 
mostu na drodze powiatowej w Wąsoszu 
p. J. Badora – odnośnie śmieci – nie ma zasady ustalenia opłaty za śmieci, która byłaby 
sprawiedliwa dla wszystkich mieszkańców 
p. J. Socha – poinformował, że ustawodawca nie przewiduje innych form pobierania opłat za 
śmieci niż te określone w ustawie a zawarte w ankiecie do mieszkańców, gmina będzie 
przystępowała do wspólnego przetargu w ramach porozumienia gmin, na chwilę obecną 
przymierzamy się do opłaty 6 – 9 zł od osoby miesięcznie 
p. J. Badora – zapytał, czy jest możliwość aby gmina przeznaczyła środki finansowe na 
wykonanie drogi powiatowej w Hutkach, ponieważ takie zapewnienie dostał PZD na drogę w 
Aleksandrii 
p. E. Kościelniak – jaką kwotę zapewniono w takim razie w powiecie na tę drogę 
p. J. Socha – droga w Hutkach została w 2012r. zakwalifikowana do wykonania w ramach 
środków powodziowych, dlatego powinna być wykonana w całości ze środków budżetu 
państwa, gmina nie przeznaczy na nią dodatkowych środków, inne gminy nie dokładają i też 
mają robione drogi. Ponadto poinformował, że gmina Konopiska jest gminą, która najwięcej 
zainwestowała w drogi powiatowe. 
p. M. Poleszczuk – poprosił o ustalenie terminów komisji rady ponieważ najbliższa sesja 
odbędzie się 30 listopada 
 
Ad. 7. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV sesji. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 


