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Protokół Nr XXIX/l3

z przebieguobrad)CflX SesjiRadyGminyGi|owicez dnia 17 maja 20l3r. w sa|iGminnegoośrodka
Kulturyw Gilowicach.
obradysesjirozpoczęły
się o godzinie1100- zakończyły
o godzinie1400.
Listaobecności
radnychstanowizałągnikdo protokołu.
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodnicząry
RadyGminyGi|owicePan Jan Małysiak.
Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawielisĘ obecności
stwierdził,
że na salijest wystarczająca
ilośćradnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
propozycję
Przewodniczący
Rady przedstawił
wykreś|enia
z porzqdkuobraduchwały:
l. Podjęcie uchwaĘ W sprawie zasad wynajmowania |oka|i wchodzących w skład
mieszkaniowego
zasobuGminyGilowice.
Ad.3.
proponowanyporzqdekobrad przedstawiajqcy
PzewodnicząryRady przedłoŻył
się w sposób zapisany
ponizej:
prawomocności
1. otwarciei stwierdzenie
obrad.
porządku
2. Wnioskio uzupełnienie
obrad'
porządku
3. Uchwa|enie
obrad.
4. Przyjęcieprotokołu
z XXVIII-ej SesjiRadyGminyGi|owice.
5. InformacjaWójta o swej pracyW okresiemiędzysesjami.
radnych.
6. Interpelacje
7. Informacjao staniebezpieczeństwa
i poządku pub|icznego
na tereniegminyw zakresie
zabezpieczeniamieszkańców W wodę, bezpieczeństwona drogach (stan dróg),
narkomaniai rozboje.
bezpieczeństwo
osobistemieszkańców,
aIkoho|izm,
B. Informacjao stanie oświaĘ- stan budynków oraz ich wyposażenie.Informacja
o prowadzonychzajęciach poza|ekcyjnych.Bezpieczeństwoucznia" Pzeciwdziałanie
zjawiskompatologicznym.
9. Podjęcie uchwały W sprawie utworzenia k|asy sportowej o. profilu gimnastyki
w ZespoleSzkółw Gi|owicach.
ogólnorozwojowej
10. Podjęcie uchwałyW sprawie usta|eniasieci prowadzonychprzez Gminę Gi|owice
pub|icznych
przedszkoli
i oddziałówprzedszko|nych
w szkołachpodstawovuych.
prognoziefinansowejGminyGi|owice.
11. Podjęcieuchwały
w sprawiezmianw wie|o|etniej
12. Podjęcieuchwały
w sprawiezmianbudzetugminyGi|owicew 2013roku.
13. Podjęcieuchwaływ sprawiezmianw uchwa|enr Xff/151/12 RadyGminyGi|owicez dnia
gminyGi|owice
na rok 2013.
28 grudniaf0l2n w sprawieuchwalenia
budżetu
14. Podjęcieuchwały
w sprawiezaciągnięcia
kredytudługoterminowego.
poŻyczki
KĘowego na
w BankuGospodarstwa
15. Podjęcieuchwaływ sprawiezaciągnięcia
zadania,,Budowaujęciawody na
finansowaniekosztówkwalifikowanych
wyprzedzajqce
potoku Bez Nazwy w km 1+400 będqcegoprawobrzeznymdopływempotoku Łękawka
Mała w miejscowości
Gi|owicei Kociez Rychwałdzki''.
pożyczki
KĘowego na
16. Podjecieuchwaływ sprawiezaciągnięcia
w BankuGospodarstwa
zadania
finansowanie
kosztów
wyprzedzające
kwalifikowanych
,,Poprawainfrastruktury
na ce|e
poprzezbudowęboiskaspottowegoorazzagospodarowanie
terenuw Rychwałdzie
placu
zabaw',.
ku|tura|ne-budowa
turysĘczne,spottowei społeczno17. PodjęcieuchwaĘw sprawiezmianyuchwałyNr /XV/152/12Rady GminyGi|owicez dnia
prob|emów
28 grudnia20I2r.w sprawiegminnegoprogramuprofilaktykii rozwiqzywania
przeciwdziałania
na 2013roku'
a|koho|owych
oraz
narkomanii
radnych.
18. Odpowiedzina interpelacje
19,Wolnewnioskii zapytania.
20' 7akończenieobrad.

prowadzić
obrady.
Ad.4.
bez uwag.
Protokółz )C(VIIISesjiRadyGminyGi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
Ad.5.
inforąlację
o pracymiędzysesjami.
Wójt GminyGi|owiceprzedłoŻył
Ad.6.
interpe|acji.
Nie byłozgłaszanych
Ad.7.
RadyGminy
i PorządkuPub|icznego
Pan Stanisław
Kaste|ik.Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i porządkupublicznegona tereniegminyw
informacjęo staniebezpieczeństwa
Gi|owiceprzedstawił
zakresie zabezpieczeniamieszkańców W wodę, bezpieczeństwona drogach (stan dróg),
narkomaniai rozboje(informacjastanowizałącznik
bezpieczeństwo
osobistemieszkańców,
aIkoho|izm,
do protokołu).
Ad.8.
informacjio stanieoświaĘ.
Rady poprosił
o przedstawienie
PanJan MałysiakPrzewodniczqcy
informacjęo pracyZespołu
Pani Anna Satława_ DyrektorZespołuSzkółw Gi|owicachprzedstawiła
w roku szko|nym20lfl2013 (informacje
Szkółw Gilowicahoraz realizacjędziałańprofilaktycznych
stanowiqzałqczniki
do protokołu).
przedstawiła
rok
informację
o stanieoświaty
PaniEwa Kopacz-DyrektorZespołuSzkółw Rychwałdzie
protokołu).
(informacja
załącznik
do
f0I2l20I3
stanowi
szko|ny
informacjęo stanie
Pani MałgorzataSamse|-Dyrektor Przedszkolaw Rychwałdzieprzedstawiła
protokołu
przedszkola
(informacjastanowizałączn
ik do
)'
Pani Grażyna Kaste|ik-Dyrektor Przedszko|aW Gi|owicachprzedstawiłainformacjęo stanie
przedszko|a
(informacja
do protokołu).
stanowizałącznik
Ad.9.
projekt uchwaĘ w sprawie utworzeniaklasy
Rady przedstawił
Pan Jan MaĘsialc Przewodniczqcy
w Zespo|eSzkółw Gi|owicach.
sportowejo profi|ugimnastykiogó|norozwojowej
]
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczqcyKomisji Po|iĘki Społeczneji Ekologii Rady Gminy Gi|owice
w/w projekt
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
uchwały.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodnicząry
i wstrzymujqcych.
przez15 radnychbez głosówprzeciwnych
zostałaprzyjętajednogłośnie
Uchwała
1
UchwałaNr XXIX/174|L3
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2O13r.
w sprawie utworzenia klasy sportowej o profi|u gimnasĘki ogólnorozwojowej
w Zespole Szkół w Gilowicach
Ad.10.
Pan Jan Małysiak-PrzewodniczqcyRady przedstawiłprojekt uchwaływ sprawie usta|eniasieci
w szkołach
przedszko|i
i oddziałówprzedszkolnych
prowadzonychprzezGminęGi|owicepub|icznych
podstawowych.

Pan Piotr Jaroszek PrzewodnicząryKomisji Po|iĘki Społeczneji Eko|ogiiRady Gminy Gi|owice
w/w projekt
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
uchwaĘ.
projektuchwaĘ.
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
przez15 radnychbez głosówprzeciwnych
Uchwała
zostałaprzyjętajednogłośnie
i wstrzymujqcych.
Nr XXIX/175|L3
Uchwała
''
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie ustaIenia sieci prowadzonych przez Gminę Gilowice publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszko|nychw szkołach podstawowych
Ad.11.
Pani Wio|ettaTomaszek- SkarbnikprzedstawiłaprojektuchwaĘw sprawiezmian w wielo|etniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice
wrazz wyjaśnieniami.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|iĘkiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
w/w projekt
iżkomisjapozyĘwniezaopiniowała
uchwaĘ.
projektuchwały.
Przewodnicząry
Radypoddałpod głosowanie
przez15 radnychbez głosówprzeciwnych
zostałaprzyjętajednogłośnie
Uchwała
iwstrzymujących.
UchwałaNr XXIX/176|L3
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice
Ad.12.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian budzetugminy
Gilowicew 2013rokuwrazz wyjaśnieniami'
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGilowice
w/w projeK
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
uchwaĘ.
projektuchwały.
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
jednogłośnie
przez15 radnychbez głosówprzeciwnych
i'wstzymujqcych.
zostałaprzyjęta
Uchwała
UchwałaNr )oGX/177lL3
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2O13r.
w sprawie zmian budżetugminy GiIowicew 2013 roku
Ad.13.
Pan Jan Małysiak-Przewodniczący
RadyprzedstawiłprojektuchwaĘ w sprawiezmianW uchwa|enr
budżetugminy
W\lltsllIz Rady GminyGi|owicez dnia 28 grudnia20L2r.w sprawieuchwa|enia
Gilowicena rok2013.
i BudżetuRady GminyGilowice
KomisjiPoliĘkiGospodarczej
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
Ęw projeK
uchwaĘ.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodnicząry
przez15 radnychbez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych.
Uchwała
zostałaprzyjętajednogłośnie

UchwałaNr )oGX/178lL3
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie zmian w uchwale nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia
2oL2r. w sprawie uchwalenia budżetugminy Gilowice na rok 2013
Ad.14.

.;o

kredytu
Pan Jan MaĘsiak-Przewodniczący
RadyprzedstawiłprojeK uchwaływ sprawiezaciągnięcia
długoterminowego.
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczący
pozytywnie
poinformował,
w/w projekt
zaopiniowata
w imieniuwszystkichczłonkówkomisji
iżkomisja
uchwaĘ.
projektuchwaĘ.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
jednogłośnie
przyjęta
przez
i wstrzymujących.
Uchwała
została
15 radnychbez głosówprzeciwnych
UchwałaNr )oGX/179I13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Ad.15.
pozyczki
projektuchwaływ sprawiezaciągnięcia
Pan Jan MaĘsiak-Przewodniczqcy
Radyprzedstawił
zadania
w BankuGospodarstwa
Krajowegona wyprzedzajqce
finansowaniekosztówkwa|ifikowanych
potoku
dopływem
,,Budowaujęciawody na potokuBez Nazwyw km 1+400będqcegoprawobrzeznym
ŁękawkaMała w miejscowości
Gi|owicei KocierzRychwałdzki,'.
i BudżetuRady GminyGilowice
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|iĘkiGospodarczej
w/w projeK
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iżkomisjapozfiwnie zaopiniowała
uchwały.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodniczący
i wstrzymujących.
15 radnychbez głosówprzeciwnych
zostałaprzyjętajednogłośnieprzez
Uchwała
UchwałaNr XXIX/180/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczkiw Banku Gospodarstwa Krajowego na
vuyprzedzającefinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania ,,Budowa ujęcia
wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnymdopływem
potoku Łękawka Mała w miejscowościGiIowice i Kocierz Rychwałdzki''.
Ad.15.
pozyczki
Radyprzedstawiłprojektuchwaływ sprawiezaciągnięcia
PanJan MaĘsiak-Przewodniczqcy
zadania
kwa|ifikowanych
kosztów
Krajowegona wyprzedzające
finansowanie
w BankuGospodarstwa
w
terenu
poprzez
zagospodarowanie
oraz
budowę boiska sportowego
,,Poprawainfrastruktury
p|acu
poprzez
zabaw
wraz
budowę
i
społeczno.
kultura|ne
na ce|eturysĘcznę,spottowe
Rychwałdzie
ze ściezką
zdrowiana placurekrearyjno-wypoczynkowym',.
i BudżetuRady GminyGi|owice
KomisjiPo|itykiGospodarczej
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
pozyĘwnie
w/w projekt
poinformował,
zaopiniowała
iżkomisja
w imieniuwszystkichczłonkówkomisji
uchwaĘ.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodniczący
jednogłośnie
iwstzymujqcych.
przez
15 radnychbez głosówprzeciwnych
zostałaprzyjęta
Uchwała

UchwałaNr XXIX/18U13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 maja 2O13r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczkiw Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające fi nansowanie kosztów kwa|ifi kowa nych zadania,,Poprawa
infrastruktury poprzez budowę boiska spońowego oraz zagospodarowanie terenu
w Rychwałdzie na ceIeturysĘczne, sportowe i społeczno. kultura|ne poprzez
budowę placu zabaw wrazze ścieżkązdrowia na placu rekreacyjno.
wypoczynkowym".

Ad.r7.
Nr
Radyprzedstawiłprojektuchwaływ sprawiezmianyuchwały
Pan Jan MaĘsiak-Przewodniczący
a1vltszllz RadyGminyGilowicez dnia 28 grudniafOllr. w sprawiegminnegoprogramuprofi|akĘki
narkomaniina 32013roku.
prob|emówa|koho|owych
oraz przeciwdziałania
i rozwiązywania
KomisjiPolitykiGospodarczeji BudżetuRady GminyGilowice
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
w/w projekt
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
uchwaĘ.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodniczqcy
i wstrzymujqcych.
jednogłośnie
przez
przyjęta
15
radnychbez głosówprzeciwnych
została
Uchwała
UchwałaNr )oGX/182lL3
Rady GminY Gilowice
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie zmiany uchwałyNr XX//152/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia
2o1.1r.w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkohotowych oraz przeciwdziałanianarkomanii na 32ot3 roku.
Ad.18.
interpelacji.
Nie byłozgłaszanych
Ad.19.
Wolnewnioskii zapytania.
Pan Ireneusz Jędrysek. na|eżypodjąć działaniaW kierunku budowy nowego pzedszko|a
że remont nie
PaniDyrektor budynekjakiśczas będziesłuiyć.Myś|ę,
Jak powiedziała
w Gi|owicach.
budżecie
jak
W
następnym
czasy.
wchodziw rachubę.Budynekma fata|neusytuowanie na obecne
np. na zakupdziałekczy wykonaniedokumentacji.
środki
trzebazaczqćp|anować
SoĘs wsi RychwałdPan Bo|esławRodakskierowałwniosekz zebraniawiejskiegosołectwaRychwałd
z dnia21 kwietnia2013r.:
w taki sposób,
za śmieci
zmianyUchwaływ sprawieodpłatności
Wnioskuję,aby rozwazyćmoz|iwość
pomoc rodzinom wie|odzietnymdopuszczającd|a nich
aby wprówadzićzapis uwzg|ędniający
jakieśinne u|gidla
a nie każdejosoby lub uwzg|ędniaj4c
w formie opłatyrycżałtowej,
roz|iczenie
takichrodzin
Pan AndrzejDrobisz-zapraszamwszystkichwrazz rodzinamina Przeg|ądorkiestr Dętychw Żywcu
który będziew dniu f czerwcana zywieckimRynku.
l
Ad.20.
Radyzamknąłobrady)ilIX Sesji RadyGminy
W wynikuwyczerpaniaporządkuobradPrzewodniczący
Gilowice.
obradom sesji przewodniczył:
Gminy Gilowice
Przewodniczący
T"g'
\-/ |
Jan Małypiak

t

