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ś|askie

Protokół Nr XLIII/l4

z przebieguobradXLIII Sesji RadyGminyGi|owicez dnia 25 lipca 2ot4r. W sa|iGminnegoośrodka
Kulturyw Gilowicach.
obradysesjirozpoczęły
się o godzinie1100- zakończyĘo godzinie1130.
Listaobecności
radnychstanowizałqcznikdoprotokołu.
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodniczący
RadyGminyGi|owicePan Jan Małysiak.
Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawielistyobecności
stwierdził,
że na sa|ijest wystarczajqca
i|ość
radnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
Przewodnicząry
Rady zgłosił
wnioseko wykreś|enie
z obrad:
pkt.5. InformacjaWójta o swej pracyw okresiemiędzysesjami,
pkt.9.PodjęcieuchwaĘw sprawieutworzeniaSzkolnegoSchroniskaMłodzieżowego
w Gi|owicach,
pkt. 11. Podjęcieuchwaływ sprawieokreś|enia
terminu,częstotliwości
i trybu uiszczaniaopłatyza
gospodarowanie
odpadamikomunalnymi,
pkt. 12. Podjęcieuchwaływ sprawie Wzoru dek|aracjio wysokościopłatyza gospodarowanie
odpadami komunalnymi składa
nej pnez właścicie|a
nieruchomości.
Ad.3.
Przewodniczqcy
Rady przedłoŻył
proponowany
porzqdekobradprzedstawiający
się w sposóbzapisany
ponizej:
1. otwarciei stwierdzenie
prawomocności
obrad.
2' Wnioskiouzupełnienie
porzqdku
obrad.
porzqdku
3" Uchwa|enie
obrad.
4. Przyjęcieprotokołu
z XLII_ej SesjiRadyGminyGi|owice.
5. Interpe|acje
radnych(na piśmie).
6. Podjęcieuchwały
w sprawiezmianw wie|o|etniej
prognoziefinansowejGminyGi|owice.
,7. Podjęcie
uchwaĘw sprawiezmianbudżetu
gminyGi|owicew 2014roku.
8. Podjęcieuchwaływ sprawierozpatrzeniaskargi TadeuszaJędrzejczykaz dnia 16 czerwca
2014rokuna działa|ność
Wójta GminyGi|owice.
9, odpowiedzina interpelacje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
10.Wolnewnioskiizapytania.
11. Zakończenie
obrad.
]
jednogłośnie
RadaGminyGi|owice
przyjęła
przedstawiony
porządekobradi postanowiła
zgodniez nim
prowadzić
obrady.
Ad.4.
Protokółz XLII SesjiRadyGminyGi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
bez uwag.
Ad.5.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.
Ad.6,
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian w wie|o|etniej
prognozie
finansowej
GminyGilowicewrazz wyjaśnieniami.
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPolitykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iżkomisjapozyĘwniezaopiniowaławlw
poekt
uchwały.
PaewodnicząryRadypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwałazostałaprzyjęta 12 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.

UchwałaNr XLIII/255 l 14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 2Ę lipca 2ot4r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice.
Ad.7.
Pani Wio|ettaTomaszek- SkarbnikprzedstawiłaprojeK uchwaływ sprawiezmian budżetugminy
Gi|owicew f0I4 rokuwrazz wyjaśni6niami.
Pan IreneuszJędrysekPzewodniczqcyKomisjiPolitykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projeh
uchwały.
projektuchwaĘ.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
Uchwałazostałaprzyjęta 12 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLIII/256 l t4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 25 lipca 2Otlr.
w sprawie zmian budżetugminy Gilowice w 2014 roku.
Ad.8.
Pan Jan Małysiak-Przewodniczący
Rady przedstawiłprojektuchwaływ sprawierozpatrzenia
skargi
TadeuszaJędrzejczyka
z dnia 16 czerwca2014rokuna działalność
Wójta GminyGi|owice.
Pan WłodzimierzGqsiorek WiceprzewodnicząryKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Gilowice'
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwa.lry.
projektuchwały.
Przewodniczqry
Radypoddałpod głosowanie
przyjęta
głosami
przyjęciem
Uchwałazostała
12
za
bez głosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
się.
UchwałaNr XLIII/257 I 14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 25 lipca 2OL4r.
w sprawie rozpatrzenia skargiTadeusza Jędrzejczyka z dnia 16 czerwca 2014 roku na
]
działa|ność
Wójta Gminy eitorniice.
Ad.9.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.
Ad.10.
Nie byłozapytańi nie zgłoszono
wniosków.
Ad.11.
W wynikuwyczerpaniaporządkuobradPrzewodniczący
Radyzamknąłobrady
Gilowice.
Obradom sesji

II SesjiRadyGminy
ny Gllowice

