
Protokół nr 2/2014 
z XLI Sesji Rady Gminy Konopiska z dnia 22 stycznia 2014 r. godzina 15.00 
 
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 załączeniu) stwierdził, że sesja 
jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Przywitał wszystkich radnych, Z-cę Wójta, p.Skarbnik, Z-cę Skarbnika, pracowników Urzędu 
Gminy. 
 
Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 
p. M.Poleszczuk- odczytał porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014 - 2024. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 
na lata 2014 - 2024. 
6. Sprawy różne.  
7. Zakończenie obrad. 
 
p.Marcin Poleszczuk- czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  
Uwag nie było. 
 
p.Marcin Poleszczuk- proszę o głosowanie nad nowym porządkiem 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014 - 2024. 
p.A.Misiak – poinformowała, o konieczności ponownego podjęcia uchwał, gdyż 31 grudnia 
2013 zmieniły się przepisy, a 13.01.2014 na poprzedniej sesji nie uwzględniono nowych 
wytycznych. 
p.Jadwiga Janik- omówiła uchwały. 
 
Obrady opuściła Radna Marta Lamch. 
 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o odczytanie uchwały. 
p.A.Misiak- proszę w tabeli 15.2 zamiast 4 tys. zł wpisać 0 to będzie dla nas bezpieczniejsze, 
bo nie jesteśmy pewne. W tej i kolejnej uchwale. 
p.A.Frania - odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 323/XLI/2013 z dnia 22 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024, 
podjęta jednogłośnie(13 głosów za). 



 
 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska na lata 2014 - 2024. 
p.M.Poleszczuk- uchwała omówiona czy są jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę o 
odczytanie uchwały. 
p.R.Kołodziejczyk- odczytał projekt uchwały. 
 
Uchwała nr 324/XLI/2013 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014 - 2024, podjęta jednogłośnie(13 
głosów za). 
 
 
Ad. 6. Sprawy różne.  
 
p.M.Poleszczuk- poinformował: 
1. O zaproszeniu na Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej w Konopiskach, 
który odbędzie się 26.01.2014 o godz. 17 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach. 
2. Odczytał pismo od mieszkańców ul. Jowisza w Konopiskach.( w załączeniu). 
3. Odczytał pismo od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach 
dot. ogłoszenia roku 2014 Rokiem Henryka Sławika.( w załączeniu). 
p.M.Poleszczuk- czy są jakieś pytania, uwagi? 
 
Ad.7. Zakończenie obrad. 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji. 
 

 

 

Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

Anna Podsiadlik                                                                            Marcin Poleszczuk 

 
 


