
 
Protokół nr 10/2012 
z XXVI sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 13 grudnia 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 oraz 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 ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Osób  
    Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” na realizację zadań  
    własnych gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. 
7. Sprawy różne.  
8. 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 ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013r. 
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały, wyjaśniła zmianę dotyczącą błędu w poprzedniej 
uchwale 
  
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 198/XXVI/2012 w  sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013r, 
podjęta jednogłośnie. 
 
  
Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Osób  
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” na realizację zadań 
własnych gminy. 
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały  
 
p. R. Kołodziejczyk odczytał projekt uchwały. 
 
 



Uchwała Nr 199/XXVI/2012   w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Osób  
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” na realizację zadań  
własnych gminy, podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. 
 
p. A. Misiak – omówiła projekt uchwały  
 
p. A. Frania odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr 200/XXVI/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r., podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7. Sprawy różne.  
 
p. S. Górniak – złożył wniosek o zorganizowanie wspólnej komisji Rady Gminy ponieważ 
będą omawiane tylko materiały sesyjne, czyli gospodarka śmieciowa i budżet 
 
Ustalono, iż wspólne posiedzenie członków komisji odbędzie się w dniu 18 grudnia o 
godz. 13.00. 
 
p. Z. Lubańska – poinformowała, iż droga powiatowa w Hutkach jest źle odśnieżana 
p. W. Jędryka – poprosił o odśnieżenie „ronda” w Wąsoszu 
p. Jarosz – Wawrzyńczak – zaprosiła radnych na Wigilię dla osób niepełnosprawnych oraz 
Powiatową wystawę Stołów Bożonarodzeniowych, która odbędzie się na hali sportowej w 
Konopiskach. 
 
p. M. Poleszczuk –  poinformował, iż najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 28 grudnia br. 
 
Ad. 7. Zakończenie obrad. 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVI sesji. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Jarosz 
 
 
 


