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ProtokółNr XLII/14

z przebieguobradXLII Sesji Rady GminyGilowicez dnia 26 czerwca 2014r. w sali Gminnego
ośrodka
Ku|tury
w Gilowicach.
obradysesjirozpoczęły
się o godzinie1100- zakończyĘo godzinie1430'
Listaobecności
radnychstanowizałącznik
do protokołu.
Ad.1.
Sesjęotworzylt
Przewodniczący
RadyGminyGi|owicePan Jan Małysiak.
Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawie|isĘobecności
stwierdził,
ze na sa|ijest wystarczajqca
i|ość
radnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał'
Ad.2.
Przewodniczqcy
RadyGminyGi|owicePan Jan MaĘsiakzłozył
porządkuobrad
wnioseko uzupełniono
o projektuchwaĘw sprawie:
projektupn. ,,Drogowskazy
Wyrazeniazgodyna rea|izację
do sukcesuw GminieGi|owice,'wramach
projektuIX. Rozwójwykształcenia
ikompetencjiw regionach,Działanie
9.1. Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i zapewnieniewysokiejjakościusługedukacyjnych
świadczonych
w systemieoświaĘ
Poddziałanie
9.1.2.Wyrównywanie
szansedukacyjnych
uczniówz grupo utrudnionym
dostępiedo
edukacjiorazzmniejszenie
róznicw jakości
usługedukaryjnychProgramuoperacyjnegoKapitałLudzki
współfinansowanegoz Europejskiego
FunduszuSpołecznego.
Ad.3.
Przewodniczący
proponowany
Rady przedłoŻył
porzqdekobradpo uzupełnieniu
przedstawiajqcy
się w
sposóbzapisanyponizej
:
prawomocności
otwarciei stwierdzenie
obrad.
porzqdku
Wnioskio uzupełnienie
obrad.
porządku
Uchwa|enie
obrad.
Przyjęcieprotokołu
z XLI- ej SesjiRadyGminyGi|owice.
InformacjaWójta o swej pracyw okresiemiędzysesjami.
Interpe|acje
radnych(na piśmie).
Podjęcieuchwaływ sprawierozpatrzeniai zatwierdzenia
sprawozdania
finansowegoGminy
Gi|owice
wrazzesprawozdaniem
z wykonania
budżetu
GminyGi|owice
za 2013rok
8 . Podjęcieuchwały
w sprawieudzie|enia
abso|utorium
z Ętułuwykonaniabudzetugminyza
2013rokWójtowiGminyGi|owice.
9 . Podjęcieuchwaływ sprawieszczegółowych
zasad, sposobui trybu umarzania,odraczania
terminów spłat i rozkładaniaspłatyna raty na|eżności
pienięznychmajqcychcharaKer
cywilnoprawny
1 0 . Podjęcie
uchwaĘw sprawiezmianw wieloletniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice
1 1 . Podjęcie
uchwały
w sprawiezmianbudzetugminyGilowicew 2014roku.
12. Podjęcieuchwaływ sprawiewyrazeniazgody na rea|izacjęprojektupn. ,,Drogowskazy
do
sukcesuw Gminie Gi|owice,,
w ramachprojektuIX. Rozwój wykształcenia
i kompetencjiW
regionach,
jakości
Działanie
9.1' Wyrównywanie
szansedukacyjnych
i zapewnienie
wyśokiej
usługedukacyjnych
świadczonych
w systemieoświaĘPoddziałanie
9.1.2.Wyrównywanie
szans edukacyjnychuczniów z grup o utrudnionymdostępiedo edukacjioraz zmniejszenie
róznic W jakości usług edukacyjnych Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego
z Europejskiego
FunduszuSpołecznego.
PodjęcieuchwaĘw sprawieupowaznienia
KierownikaGminnegoośrodkaPomocySpołecznej
postępowań
w Gi|owicach
do prowadzenia
i wydawaniadecyzjiadministracyjnych
W sprawach
dodatkuenergetycznego
W rozumieniuustawyz dnia 10 kwietnia1997r' PrawoenergeĘczne'
1 4 . odpowiedzina interpe|acje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
1 5 .Wolnewnioskii zapytania.
1 ó . Zakończenie
obrad.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11
lJ.

Rada Gminy Gi|owicejednogłośnie
przyjęłaprzedstawiony
porządekobrad wraz z proponowanymi
zmianamii postanowiła
zgodniez nimprowadzić
obrady.
Ad.4.
Protokółz XLI SesjiRadyGminyGi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
bez uwag.
Ad.5.
Wójt GminyGi|owiceprzedłozył
informację
o pracymiędzysesjami.
Ad.6.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.
Ad.7.
Pan Jan MaĘsiak- Przewodniczący
Rady przedstawił projekt uchwaĘ w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoGminy Gilowice wraz ze sprawozdaniemz wykonania
budżetu
GminyGi|owice
za 2013rok.
PaniWio|ettaTomaszekprzedstawiła
wyjaśnienia
do projeKuuchwaĘ.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
wlw projekt
uchwaĘ.
Po wysłuchaniu
wyjaśnieńi opinii Komisji Po|iĘkiGospodarczeji Budzetu Rady Gminy Gi|owice
w debacieniktnie zabrałgłosu.
Przewodniczqry
Radypoddałpodgłosowanie
projektuchwały'
Uchwała
zostałaprzyjętaprzezL3 radnychbez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych.
UchwałaNrXLIll248lL4
Rady Gminy Gilowice
z dnla 26 czerwca 2OL4r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gilowice wraz
ze sprawozdaniemz wykonania budżetuGminy Gilowice za 2013 rok.
Ad.8.
Pan Jan Małysiak_PrzewodniczqcyRady przedstawiłprojeK uchwaĘ w sprawie udzie|enia
abso|utoriumz Ęrtułu
wykonaniabudzetugminyza 2013rok WójtowiGminyGi|owice.
PaniWio|etta
Tomaszek- SkarbnikGminypo omówieniusprawozdania
z wykonaniabudzetugminy
i sprawozdaniafinansowegogminy za 2013 rok przedstawiłaRadnym opinię Regiona|nejIzby
obrachunkowej
w Katowicacho przedłoŻonYm
przezWójta GminyGi|owicesprawozdaniu
z wykonania
budzetuza 2OI3r.
.
Pani Wio|ettaTomaszek- SkarbnikGminy przedstawiła
Radnyminformacjęo stanie mieniaGminy
Gilowice.
Pan Andrzej Drobisz- PrzewodniczqryKomisjiRewizyjnejprzedstawił
wniosek KomisjiRewizyjnej
RadyGminyGi|owicew sprawieudzie|enia
Wójtowiabso|utorium
za fOI3 rok'
Pani Wio|ettaTomaszek_ SkarbnikGminy przedstawiła
opinię Regiona|nejIzby obrachunkowej
w Katowicach
o wnioskuKomisjiRewizyjnejRadyGminyGilowice.

Po wysłuchaniusprawozdaniaz wykonaniabudzetuGminy Gi|owiceza f013 roĘ sprawozdania
finansowegoGminyGi|owiceza 2073rok,opiniiRIo w Katowicach
przezWójta Gminy
o przedłozonYm
Gilowicesprawozdaniu
z wykonaniabudzetuza f0I3 rok, informacjio staniemieniaGminyGilowice,
wnioskuKomisjiRewizyjnejRadyGminyGi|owicew sprawieudzie|enia
Wójtowiabso|utorium
za 20L3
rok wrazz opiniqRIo w Katowicach
o wnioskuKomisjiRewizyjnejRadyGminyGi|owicew debacienikt
nie zabrał głosu. PrzewodniczqcyRady uznał,że wszyscy radn| zapozna|isię z materiałami
i nie wnoszążadnychzastrzeŻeń,
w zwiqzkuz tym poddałwniosekKomisjiRewizyjnejpod głosowanie.
Uchwała
zostałaprzyjętaprzez13 radnychbez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych.
UchwałaNrXLII|249lL4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 2O14r.
w sprawie udzielenia absolutoriumz Ętułu wykonania budżetugminy za 2013 rok
Wójtowi Gminy Gi|ow|ce.
Ad.9.
Pan Jan MaĘsiak- Przewodniczący
Rady Gminy Gi|owiceudzie|iłgłosu Pani Skarbnik,ce|em
przedstawieniaprojektu uchwaĘ w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczaniaterminówspłatyi rozkładania
pieniężnych
spłaĘna raty na|eżności
majqcychcharakter
cywilnoprawny,
_ SkarbnikGminyprzedstawiła
PaniWio|etta
Tomaszek
projektuchwały
Radnymwrazz wyjaśnieniami
orazopinięPrezesaUrzęduochronyKonkurencji
i Konsumentów
w sprawieprojektuuchwały.
PrezesUoKiKw opiniido projeKuuchwaĘzauwaŻył,
ze:
- w $ 6 ust. 2 projektuuchwaĘ|imit100000 EUR doĘczypomocyudzie|anej
w zakresietransportu
drogowegotowarów'd|ategodoprecyzowano
W treściprojektuuchwałyzapis w zakresietransportu
drogowegotowarów.
- rozporządzenie
Komisjinr 140712013
obowiqzywać
będziedo dnia 31 grudnia2020r'z moz|iwością
stosowaniaprzepisóww 6-miesięcznymokresie przejściowym
od daty wygaśnięcia,
na|ezywięc
ograniczyć
terminobowiązywania
uchwałyzgodniez czasemobowiązywania
rozporzqdzenia
Komisji
nr 140712013
tj. do dnia 31 grudnia2020r.lubdo dnia 30 czerwca20flr. - wprowadzono
do pCIektu
uchwaĘzapisograniczajqcy
terminobowiqzywania
uchwały
zgodniez propozyĄq.Prezesa
UOKIK.
Pan IreneuszJędrysek- Przewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudzetuRadyGminyGilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w proJekt
uchwaĘ'
Po wysłuchaniu
wyjaśnieńi opinii Komisji Po|itykiGospodarczeji BudżetuRady Gminy Gi|owice
w debacieniktnie zabrałgłosu.
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjętaprzez13 radnychbez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących.
UchwałaNr XLII/2SOI14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 2O14r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaĘ
i rozkładaniaspłaĘ na raty należnośclpieniężnychmających charakter cywilnoprawny.
Ad.10.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian w wie|oletniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice
wrazz wyjaśnieniami.

Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwaĘ.
Przewodnicząry
projektuchwały.
Radypoddałpodgłosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących
się.
UchwałaNrXLI||25!|14
" Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 2OI4r,
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice.
Ad.11.
Pan Jan MaĘsiak - Przewodniczący
RadyGminyodczytałprojektuchwaĘw sprawiezmian budzetu
gminyGi|owicew 2014 roku, PaniWio|ettaTomaszek- SkarbnikGminyprzedstawiła
wyjaśnienia
do
projektuuchwaĘ.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczqcy
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwałazostałaprzyjęta 13 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
się.
UchwałaNrXLIll252It4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 20l4r.
w sprawie zmian budżetugminy GiIowicew 2o14 roku.

Ad.12
PaniAgnieszkaCygoń- pracownikUrzęduGminyprzedstawiła
projektuchwaływ sprawiewyrażenia
projektupn. ,,Drogowskazy
zgodyna reaIizację
do sukcesuw GminieGi|owice''
w ramachprojektuIX.
Rozwójwykształcenia
i kompetencji
w regionach,Działanie
9.1. Wyrównywanieszansedukacyjnych
i
zapewnieniewysokiejjakościusługedukacyjnychświadczonych
w systemiebświaty,
Poddziałanie
9.1.2.Wyrównywanie
szansedukaryjnych
uczniówz grup o utrudnionym
dostępiedo edukacjioraz
zmniejszenie roŻnic W jakości usług edukacyjnychProgramu operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanegoz Europejskiego
FunduszuSpołecznego.
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iżkomisjapozfiwnie zaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczący
projeK uchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLII/253/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 2O14r,
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Drogowskazy do sukcesu
w Gminie Gilowice,, w ramach projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach' Działanie9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Wysokiej jakościusługedukacyjnych świadczonychw systemie oświaĘ Poddziałanie
9,L.2. Wyrównywanie szans edukacyjnychucznióW z grup o utrudnionymdostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakościusługedukacyjnych Programu
operacyjnego Ka pitał Ludzki współfinansowanego z Eu ropejskiego Funduszu
Społecznego.
Ad.13.
Pan Jan MaĘsiak - Przewodniczqcy'Rady
Gminyodczytałprojektuchwaływ sprawieupowaznienia
KierownikaGminnegoośrodkaPomory Społecznejw Gi|owicachdo prowadzeniapostępowańi
wydawaniadecyzjiadministracyjnych
w sprawachdodatkuenergeĘcznegoW rozumieniuustawyz
dnia 10 kwietnia1997r, PrawoenergeĘczne,,
PaniWio|ettaTomaszek- SkarbnikGminyprzedstawiła
wyjaśnienia
do projektuuchwaĘ.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projelĆ
uchwały.
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwaĘ.
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych
się.
UchwałaNrXLlll254lL4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 20t4r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego ośrodkaPomocy Społecznejw GiIowicach
do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych W sprawach dodatku
energeĘcznego W rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia t997 r. Prawo energetyczne.,
Pani Wloletta Tomaszek. Skarbnik Gminy przedstawiławyjaśnieniado projektu uchwały.
Ad.14.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji'
Ad.1s.
Nie byłozapytańi nie zgłoszono
zadnychwniosków.
Ad.17.
W wynikuwyczerpaniaporządkuobrad Przewodniczący
Radyzamknął
' obradyXLII Sesji Rady Gminy
Gilowice.
,,
obradom sesji przewodniczył:
PrzewodniczQcy Rady Gminy Gilowice
Jan |t4ałysiak
-frl

