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Protokół NrXLIV/'4

z przebieguobrad XLIV Sesji Rady Gminy Gilowicez dnia 29 sierpnia 2OL4r. w sali Gminnego
ośrodka
Ku|turyw Gi|owicach.
obradysesjirozpoczęły
się o godzinie1000_ zbkończyĘo godzinie1300.
Listaobecności
radnychstanowizałącznik
do protokołu.
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodniczqcy
RadyGminyGilowicePan Jan MaĘsiak.Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawie|istyobecności
stwierdził,
że na sa|ijest wystarczajqca
i|ość
radnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
porzqdkuobradnie zgłoszono.
Uzupełnień
Ad.3.
proponowanyporzqdekobrad pzedstawiająrysię w sposób zapisany
PrzewodniczqcyRady przedłoŻył
poniżej:
prawomocności
l' otwarciei stwierdzenie
obrad.
porządku
2. Wnioskiouzupełnienie
obrad.
porządku
3. Uchwa|enie
obrad.
4, Przyjęcieprotokołu
z XLIil- ej SesjiRadyGminyGi|owice.
5. Interpe|acje
radnych(na piśmie).
6, PodjęcieuchwaĘw sprawiezmianw wie|o|etniej
prognoziefinansowejGminyGi|owice.
7' Podjęcieuchwały
gminy
w sprawiezmianbudżetu
Gi|owicew 2014roku.
8. Podjęcieuchwały
w sprawieWzorudek|aracji
o wysokości
opłaĘza gospodarowanie
odpadami
przezwłaściciela
komunaInymi
składanej
nieruchomości.
9' Podjęcieuchwaływ sprawierozpatrzenia
skargiJoachimai Erny Pajonkz dnia 15 |ipca2014
rokuna działalność
Wójta GminyGi|owice.
10"odpowiedzina interpe|acje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
11.Wolnewnioskii zapytania.
12, Zakończenie
obrad.
przyjęła
RadaGminyGi|owicejednogłośnie
przedstawiony
porzqdekobradi postanowiła
zgodniez nim
prowadzić
obrady.
Ad.4.
Protokółz XLIIISesjiRadyGminyGilowicezostałprzyjętyjednogłośnie
bez uwag.
Ad.5.
Nie byłozgłaszanych
interpelacji.
Ad.6.
Pani WiolettaTomaszek- SkarbnikprzedstawiłapoeK uchwaływ sprawiezmian w wie|oletniej
.
prognoziefinansowejGminyGilowicewrazz wyjaśnieniómi.
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projeK
uchwały"
Przewodniczący
projeK uchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta 13 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnych
iwstrzymujących
się.
UchwałaNr XLIV/258/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2OL4r.

w sprawaezmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice.
Ad.7"
Pani Wio|etLa
Tomaszek- SkarbnikprzedstawiłaprojektuchwaĘw sprawiezmian budżetugminy
Gi|owicew f}IĄ rokuwrazz wyjaśnieniami.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|iĘkiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
iwstrzymujących
się.
UchwałaNr XLIV/259/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2OL4r,
w sprawie zmian budżetugminy GiIowicew 2ot4 roku.
Ad.8.
Pan Jan Małysiak-Przewodniczący
Rady przedstawiłprojektuchwaływ sprawieWzoru.deklaracji
o
wysokościopłaĘ za gospodarowanieodpadami komunaInymiskładanej przez właścicie|a
nieruchomości.
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji Polityki Społeczneji Ekologii Rady Gminy Gilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały"
Przewodnicząry
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamizaprzyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLIV/260/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2OL4r.
w sprawie Wzoru deklaracji o wysokościopłaĘ za gospodarowanie odpadami
kom u nal nym i składanej przez właścicie|a
n i eruchomości.
Ad.9.
Pan Jan Małysiak.Przewodniczqcy
Rady przedstawiłprojektuchwaĘw sprawierozpatrzenia
skargi
Joachimai ErnyPajonkz dnia 15 lipca2014rokuna działa|ność
WójtaGminyGi|owice.
Pan WłodzimierzGąsiorek WiceprzewodnicząryKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Gi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
l
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
przyjęta
Uchwałazostała
13 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLIV/261/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2O14r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Jędrzejczyka z dnia 16 czerwca 2o14 roku na
działalność
Wójta Gminy Gilowice.
Ad.10.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.

b

Ad.11.
Pan KrzysztofHubka. WicepaewodniczqcyRady - odczytałpismo mieszkańcówul. o|szynowej
w Rychwałdzie.Rada postanowiłaprzekazaćpismowg kompetencjidoWójta.
obecni na sesji Pani Mira Dyczek i Pan Andrzej Pa|- reprezentacjamieszkańcówu|. o|szynowej
w Rychwałdzie
wskazalinieścisłości
W opracowaniu
InsĘ1tutu
i prosząo szczegółowe
zbadanieterenów
zakwalif
ikowanychjako osuwiska.
PanJan Małysiak
Przewodniczqcy
Raqy- o$czytałpismoPanaSławomira
Jureczkai PanaPiotraF|uder
w sprawie jak najszybszegodoprbwadzeniado stanu norma|nejużyteczności
u|icy orawiany
( pismostanowizałącznik
w Gi|owicach
do protokołu).
Ad.12.
f
W wynikuwyczerpaniaporzqdkuobradPrzewodniczqcy
RadyzamknqłobradyXLIV SesjiRadyGminy
Gilowice.
obradom sęsji przewodniczył:
Przewodn iczący/ędy Gminy Gi lowice
Jan Małysiak

l(

