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Protokół Nr 9/2018 

z obrad LI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 10 lipca 2018 r., od godz. 15:00 do godziny 15:30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W LI sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny p.R.Kołodziejczyk. Sesję otworzył 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 

kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. (Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady 

Gminy Konopiska – powitał: radnych, Wójta Gminy Konopiska –pana Jerzego Żurka, 

Sekretarza Gminy – panią Barbarę Ankowską – Lis, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik 

i pracowników urzędu. 

 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

Porządek obrad został przekazany wraz z zawiadomieniem na sesję. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał 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 Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia 

z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych 

pod warunkiem zwrotu 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

p.E.Bałdyga –czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga - proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
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Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

p.E.Bałdyga – zaproponował: 

p.A.Jarosza -, który wyraził zgodę. 
p.A.Świtek-, która wyraziła zgodę. 
 

p.E.Bałdyga – proszę o przegłosowanie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: p.A.Świtek 

p.A.Jarosz. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

W skład komisji uchwał i wniosków zostali powołani jednogłośnie: p.A.Świtek 

p.A.Jarosz. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2018-2026. 

 

p.J.Janik - omówiła projekt uchwały.  

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek-odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 371/LI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2018 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018 -

2026 - podjęta jednogłośnie. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok.  

 

p.J.Janik - omówiła projekt uchwały.  

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Jarosz- odczytał uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  
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                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 372/LI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia  

z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod 

warunkiem zwrotu.  
 

 p.M.Badora - omówiła projekt uchwały.  

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.A.Świtek- odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 UCHWAŁA NR 373/LI/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2018 r.  

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w 

formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu - podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady LI sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 15:30. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 

Wnioski i interpelacje z obrad LI Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 10 lipca 2018 r., od godz. 15:00 do godziny 15:30. 
 

 

Brak. 


