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Protokół NrXLV/14

z przebieguobradXLV Sesji Rady GminyGilowicez dnia 29 września2ot4r. W sali Gminnego
ośrodkaKu|turyw Gi|owicach.
.?
obradysesjirozpoczęĘsię o godzinie!2oO_ zakończyły
o godzinie1300.
Listaobecności
radnychstanowizałqc7nik
dp protokołu.
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodniczqcy
RadyGminyGilowicePan Jan MaĘsiak.Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawie|isĘ obecności
stwierdził,
że na sali jest wystarczajqca
ilośćradnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
Przewodniczqcy
Rady zgłosił
wnioseko wykreś|enie
z obrad:
pkt. 10. PodjęcieuchwaĘw sprawieprzyjęcia,,Programu
usuwaniaazbestui wyrobówzawieĘących
azbestdla gminyGilowicena lata20l4-f03f".
Ad.3.
proponowany
Przewodniczący
porzqdekobradpzedstawiajqcysię w sposóbzapisany
Rady przedłoŻył
ponizej;
prawomocności
1. otwarciei stwierdzenie
obrad.
2. Wnioskiouzupełnienie
porzqdku
obrad.
porzqdku
3. Uchwa|enie
obrad.
4. Przyjęcieprotokołu
z XLIV_ej SesjiRadyGminyGi|owice.
5. Interpe|acje
radnych(na piśmie).
6. Sprawozdaniez działaIności
Gminnej Komisji RozwiqzywaniaProb|emówAlkoho|owych
i wykorzystaniuśrodkówfinansowychw ramachrea|izacjiGminnegoProgramuProfi|aktyki
i Rozwiązywania
ProblemówA|koho|owych
oraz Przeciwdziałania
NarkomaniiGminyGi|owice
na rok 2014w okresie od 01 styczniaf0I4 rokudo 30 czerwca2014roku.
7. Przyjęcieinformacjio wykonaniubudżetu
gminyza I półroczef0I4r.
8" Podjęcieuchwały
prognoziefinansowejGminyGi|owice.
w sprawiezmianw wieloletniej
9. Podjęcie
uchwaĘw sprawiezmianbudżetu
gminyGilowicew 2014roku.
10. PodjęcieuchwaĘw sprawieprzyjęcia,,Programu
usuwaniaazbestui wyrobówzawier{ących
azbestdla gminyGilowicena lata 2014-2032".
11. odpowiedzina interpelacje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
12"Wolnewnioskii zapytania.
13. Zakończenie
obrad.
RadaGminyGi|owicejednogłośnie
przyjęła
przedstawiony
porzqdekobradi postanowiła
zgodniez nim
prowadzić
obrady.
Ad.4.
Protokółz XLIV SesjiRadyGminyGi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
bez uwag.
Ad.s.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.
Ad.6.
Pańi Kami|aUrbaniec- Przewodniczqca
Komisjiprzedstawiła
sprawozdaniez działalności
Gminnej
KomisjiRozwiqzywania
Prob|emówA|koholowych
i wykorzystaniuśrodkówfinansowychw ramach
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProb|emów A|koholowychoraz
Przeciwdziałania
NarkomaniiGminyGi|owicena rok 2014w okresie od 01 stycznia2014 rokudo 30
czerwca2014roku.

/

Ad.7.
przyjęłainformację
Radajednogłośnie
gminyza I półroczefOI r,
o wykonaniubudżetu
Ad.8.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprżedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian w wie|oletniej
prognozief inansowejGminy Gilowicewraz z wyjaśn
ieniami.
Pan lreneuszJędrysekPzewodnicząryKomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomiŚjipoińformował,
iżkomisjapozfiwnie zaopiniowała
w/w poekt
uchwaĘ.
Przewodnicząry
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta14 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących
się.
UchwałaNrXLV|262|L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 września2ot4r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice.
Ad.9.
Pani WiolettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian budżetugminy
Gi|owicew 2014rokuwrazz wyjaśnieniami.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPolitykiGospodarczeji BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozfiwnie zaopiniowała
w/w projeK
uchwały.
Przewodniczący
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwałazostałapzyjęta 14 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLV/263/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 września2ot4r.
w sprawie zmian budżetugminy Gilowice w 2014 roku.
Ad.10.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.
'
,
Ad.11.
Pan Jan MałysiakPrzewodniczący
Rady _ odczytałwezwanieRady Gminy do usunięcianaruszenia
prawaPaństwaJoachimai ErnyPająkz dnia 25 września
pismoskierować
2OI4r.Radapostanowiła
do
przezKomisjęRewizyjnq.
rozpatrzenia
Ad.12.
W wynikuwyczerpaniaporzqdkuobrad Przewodniczqcy
Rady zamknął
Gilowice.
Przewodn

XLV Sesji Rady Gminy
przewodniczył:
Rady Gminy Gilowice
Małysiak

