t r Li i Y i : t l , O W l I E
R A D A G ,ri
U
Ui . |ł i''ł \,'' i.:ij ,1ł
3 4 . 3 : : ŻG i i - ł l l V i C E

lj

p 0 \ Ą I . Z , V i . ' ! e C k i- . ' i t i , i i ,ś i q s k ł e

Protokół Nr XXXVIII/14
z przebieguobrad )CC(VIIISesji Rady Gminy Gilowicez dnia 28 lutego 20l4r. w sali Gminnego
ośrodka
Ku|tury
w Gi|owicach.
obradysesjirozpoczęĘsię o godzinie1000_ zakończyły
o godzinie1200.
Listaobecności
radnychstanowizałqęnikdo protokołu.
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodniczący
zebranych.
RadyGminyGi|owicePan Jan Małysiak.
PowitałWszystkich
Na podstawie|istyobecności
stwierdził,
że na sa|ijest wystarczająca
i|ość
radnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
porzqdkuobradnie zgłoszono.
Uzupełnień
Ad.3.
proponowany
porządekobradprzedstawiajqry
Przewodniczący
Rady przedłozył
się w sposóbzapisany
poniżej:
prawomocności
1. otwarciei stwierdzenie
obrad.
porządku
2' Wnioskiouzupełnienie
obrad.
porządku
3. Uchwa|enie
obrad.
4. Przyjęcieprotokołu
z XfffII- ej SesjiRadyGminyGi|owice.
5. InformacjaWójta o swej pracyW okresiemiędzysesjami.
6. Interpe|acje
radnych(na piśmie).
prognoziefinansowejGminyGi|owice.
7. Podjęcieuchwały
w sprawiezmianw wie|o|etniej
gminyGi|owicew 2014roku.
8. Podjęcieuchwały
w sprawiezmianbudżetu
9. Podjęcieuchwały
w sprawiezaciągnięcia
kredytudługoterminowego.
pomocyfinansowejw formiedotacjice|owejz budżetu
10. PodjęcieuchwaĘw sprawieudzie|enia
GminyGi|owicew f0I4 rokud|aGminyŁękawica.
ll. Podjęcieuchwaływ sprawie przyjęciaprogramuosłonowegoGminy Gi|owice,,Pomoc
w zakresiedozywiania"na lataf0I4-2020.
12. Podjęcie uchwaływ sprawie podwyższeniakryteriumdochodowegouprawniającego
do
pieniężnego
świadczenia
w formie zasiłkuce|owegona zakup posiłku.|ubżywności
oraz
określenia
zasadzwrotuwydatkówna pomocw postaciposiłkua|boświadczenia
rzeczowego
programem
w postaciproduktówżywnościowych
wspierania
dla osób objętychwie|o|etnim
finansowegogmin w zakresiedożywiania,,Pomocpaństwaw zakresiedożywianiana |ata
2014-2020.
13. odpowiedzina interpe|acje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
14.Wolnewnioskii zapytania.
L5. Zakończenie
obrad.
przyjęła
przedstawiony
porządekobradi postanowiła
RadaGminyGilowicejednogłośnie
zgodniez nim
prowadzić
obrady.
Ad.4.
Protokółz )CfiVII SesjiRadyGminyGi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
bez uwag.
Ad.5.
Wójt GminyGi|owiceprzedłozył
informację
o pracymiędzysesjami.
Ad.6.
Nie byłozgłaszanych
interpelacji.

/

Ad.7,
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian w wielo|etniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice
wrazz wyjaśnieniami.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|iĘkiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
w/w projekt
iz komisjapozytywniezaopiniowała
uchwaĘ.
projektuchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosó\rvanie
Uchwałazostałaprzyjęta 15 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.
Uchwała Nr XXXVIIV 229 l 14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28lutego 2OL4r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice.
Ad.8.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian budzetugminy
w 2014rokuwrazz wyjaśnieniami.
Gi|owice
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
w/w projekt
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
uchwaĘ'
projektuchwa,|y.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostataprzyjęta15 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnych
iwstrzymujących
się.
Uchwała Nr XXXVIII l 23ol L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 2S lutego 2OL4r.
w sprawie zmian budżetugminy Gilowice w 2014 roku.

Ad.9.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezaciągnięciakredytu
długoterminowego.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRódy cminy Gi|owice
w/w projekt
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozfiwnie zaopiniowała
uchwaĘ.
projektuchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
i wstrzymujących
się.
zostałaprzyjęta 15 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
Uchwała
Uchwała Nr XXXVIII| 23L l t4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2OL4r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterm i nowego
Ad.10.

I

Pani WiolettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojekt uchwaływ sprawie udzieleniapomocy
finansowejw formiedotacjice|owejz budżetuGminyGilowicew 2014rokudla GminyŁękawica.
KomisjiPo|iĘkiGospodarczeji BudżetuRady GminyGilowice
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczący
w/w projekt
zaopiniowała
iz komisjapozyLywnie
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
uchwaĘ.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodniczqcy
się.
i wstrzymujqcych
bez głosówprzeciwnych
zostałaprzyjęta 15 głosamiza przyjęciem
Uchwała

UchwałaNr XXXVIIV 232l L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2OL4r.
w sprawie udzieIenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetuGminy
Gi|owicew 2014 roku dla Gminy Łękawica.
Ad.11.
Ralv przedstawiłprojektuchwaĘw sprawieprzyjęciaprogramu
Pan Jan Małysiak-Przewodniczqcy
na |ataf0I4.2020.
w zakresiedozywiania''
osłonowego
GminyGi|owice,,Pomoc
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji Po|itykiSpołeczneji Eko|ogiiRady Gminy Gi|owice
w/w projekt
iżkomisjapozytywniezaopiniowała
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
uchwały.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodnicząry
się.
i wstrzymujących
bez głosówprzeciwnych
zostałaprzyjęta15 głosamizaprzyjęciem
Uchwała
Uchwała Nr XXXVIII l 233 I L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2OL4r.
przyjęcia
programu osłonowegoGminy Gilowice,,Pomoc
w sprawie
w zakresie dożywiania'' na lata 2ol4.2o2o,
Ad.12.
Rady przedstawił projekt uchwaĘ w sprawie podwyższenia
Pan Jan Małysiak-Przewodniczący
pieniężnego
W formie zasiłkucelowegona
do świadczenia
kryteriumdochodowegouprawniającego
oraz okreś|enia
zasadzwrotuwydatkówna pomocw postaciposiłkualbo
zakupposiłku|ubzywności
d|a osób objęĘch wie|o|etnim
świadczeniarzeczowegoW postaci produktów żywnościowych
programemwspieraniafinansowegogmin w zakresie dożywiania,,Pomocpaństwa w zakresie
dozywianiana lata Z0I4-20f0.
i BudżetuRady GminyGilowice
KomisjiPolitykiGospodarczej
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
powyższy
iż komisjapozyĘwniezaopiniowała
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
projektuchwaĘ.
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Przewodniczący
się.
bez głosówpzeciwnychi wstrzymujących
zostałaprzyjęta15 głosamiza przyjęciem
Uchwała
.
Uchwała Nr )o(XVIIIlz34l14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2OL4r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
pieniężnegow formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnościoraz okreśIenia
zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłkua|bo świadczeniarzeczowego w
postaci produktów żywnościowychdla osób objęĘch wieIoletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,,Pomocpaństwa w zakresie
dożywiania na lata 2o14-2o2o,

Ad.13.
interpe|acji'
Nie byłozgłaszanych
Ad.14.
wynagrodzeń
średnich
z wysokości
sprawozdanie
Rady przedstawił
Przewodniczqcy
Pan Jan Małysiakprzez
prowadzonych
w
szkołach
zawodowego
poszczegó|nych
awansu
stopniach
nauczycie|ina
ik do protokołu).
jednostkęsamorzadu terytoria
nie stanowizałączn
Inego(sprawozda

Rady odczytałapel rodzicówi mieszkańcówGilowiczwracających
Przewodniczący
Pan Jan Małysiak(apelstanowizałqcznik
do protokołu).
w gi|owicach
zmianęlokalizacjiPrzedszko|a
się o jak najszybszą
do PanaWójta.
przekazaćwedług
kompetencji
Apel postanowiono
w Gi|owicahPani
Rady odczytałodpowiedźDyrektorPrzedszko|a
Pan Jan Małysiak-Przweodniczący
GrażynyKaste|ikna otrzymanąkopię petycjido Rady Gminy Gi|owiceo przeniesieniuprzedszkola
(pismostanowizałqcznik
do protokołu).
Wniosek:
- podjąćstaraniao budowęnowegoprzedszko|a
od zakupunowejdziałkido 1 ha.
rozpoczynajqc
jednogłośnie
przezRadęGminyGi|owice.
Wniosekprzegłosowano
w sesjachrad gmin
Uczestniczę
Pępek_ Posełna Sejm RP. dziękujęza zaproszenie.
Pani Małgorzata
jest mi bardzo potrzebnaW pracy
ponieważwiedza przekazanaprzez mi przez samorzqdowców
Wójtowi
Gratu|uję
i Po|iĘkiRegiona|nej.
Terytoria|nego
KomisjiSamorządu
sejmowejjestemczłonkiem
współprary.
i
rozwoju
dobrej
i
Życzęda|szego
zarzqdzania
Gilowice
dobrego
i ńadzieóminy
zaprosiłwszystkichna ZebranieWiejskie,które odbędzie
Pan BolesławRodak- SoĘs Wsi Rychwałd
godzinie
Ludowymw Rychwałdzie.
1000w
Domu
się dnia 16 marcafOL4r.na
Ad.15.
Rady zamknął
W wynikuwyczerpaniaporzqdkuobrad Przewodniczqcy
GminyGilowice.
Obradom
Przewodniczący
Jan
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