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Protokół Nr XLVI/14

z przebiegu
obradXLVISesjiRadyGminyGi|owice
z dnia3o października2o14r. W sali Gminnego
ośrodka
Kulturyw Gilowicach.
obradysesjirozpoczęĘsię o godzinie1100- zakończyły
o godzinie1200.
protokołu.
Listaobecności
radnychstanowizał4cznikdo
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodnicząry
RadyGminyGi|owicePan Jan MaĘsiak.Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawie|isĘobecności
radnychdo podejmowania
stwierdził,
ze na sali jest wystarczajqca
i|ość
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
porzqdku
Uzupełnień
obradniezgłoszono.
Ad.3.
proponowany
porzqdekobradprzedstawiający
Przewodniczący
Rady przedłozył
się w sposóbzapisany
poniŹej:
prawomocności
1. otwarciei stwierdzenie
obrad.
porządku
2. Wnioskio uzupełnienie
obrad.
porządku
3. Uchwa|enie
obrad.
4. Przyjęcieprotokołu
z XLV- ej SesjiRadyGminyGi|owice.
5. Interpe|acje
radnych(na piśmie).
6. PodjęcieuchwaĘw sprawieutworzeniaSzko|negoSchroniskaMłodzieżowego
w Gi|owicach,
nadaniamu statutuoraz zmianyuchwały
w sprawieutworzeniaZespołuSzkółw Gi|owicach.
1. Podjęcieuchwaływ sprawiezmiany uchwałyNr L/215/10Rady Gminy Gilowicez dnia
31 sierpnia2010 roku w sprawieszczegółowych
warunkówi trybu przyznawania,
odpłatności
pomocy
przez Gminę
oraz zasad zwrotuwydatkówza świadczenia
z
społecznejrea|izowane
Gi|owice
w zakresiezadańwłasnych.
Podjęcie uchwały W sprawie aktua|ności,,Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice,, oraz . ,,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen
negogminy Gilowice,,.
9 . Podjęcieuchwaływ sprawie rozpatrzeniawezwaniaJoachima Pajonk i Erny Pajonk do
20L4r.
usunięcianaruszeniaprawaprzezRadęGminyGilowicez dnia 25 września
1 0 . Podjęcieuchwaływ sprawiezmianyuchwałyNr XLIV/260/14Rady GminyGi|owicez dniaf9
odpadami
sierpniaf074 r, w sprawieWzorudek|aracji
opłatyza gospodarowanie
o wysokości
przezwłaścicie|a
komunaInymi
składanej
nieruchomości.
1 1 . Podjęcieuchwały
w sprawieprzyjęcia,, Programuusuwaniaazbestui wyrobówzawieĘących
azbestdla gminyGilowicena lata 2014- 2032".
prognoziefinansowejGminyGi|owice.
12, Podjęcieuchwały
w sprawiezmianw wie|o|etniej
w 2014roku.
1 3 . Podjęcie
uchwały
w sprawiezmianbudzetugminyGi|owice
r a . Podjęcie
uchwały
w sprawiezmianyuchwałyNr B0WI/219/13Rady GminyGi|owicez dnia
prob|emów
i rozwiqzywania
30 grudnia2013 r. w sprawiegminnegoprogramuprofi|aktyki
a|koho|owych
orazprzeciwdziałania
narkomanii
na 2014rok.
1
1 5 .odpowiedzi
na interpe|acje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
1 6 , Wolnewnioskii zapytania.
Zakończenie
obrad'
1A

przyjęłaprzedstawionyporzqdekobrad i postanowiłazgodnie z nim
Rada Gminy Gi|owicejednogłośnie
piowadzićobrady.
Ad.4.
bez uwag.
Protokółz XLV Sesji Rady Gminy Gi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
Ad.5.
Nie byłozgłaszanychinterpe|acji.

Ad.6.
PanJan Małysiak-Przewodniczący
Radyprzedstawiłprojektuchwały
w sprawieutworzeniaSzko|nego
SchroniskaMłodzieżowego
w Gi|owicach,nadania mu statutu oraz zmiany uchwaływ sprawie
utworzenia
ZespołuSzkółw Gi|owicach."
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczqcyKomisji PoliĘki Społeczneji Eko|ogiiRady Gminy Gi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozfiwnie zaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta 13 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnych
iwstrzymujących
się.
UchwałaNrXLYI|264IL4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2014r.
w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
W Gilowicach,nadania mu
statutu oraz zmiany uchwaływ sprawie utworzenia ZespołuSzkół w Gi|owicach.
Ad.7.
Pan Jan MaĘsiak-Przewodniczqcy
Rady przedstawiłprojektuchwaĘw sprawiezmianyuchwałyNr
Ll275lI0 Rady GminyGilowicez dnia 31 sierpnia2010 roku w sprawieszczegółowych
warunkówi
trybu przyznawania,odpłatności
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej
przezGminęGi|owice
realizowane
w zakresiezadańwłasnych.
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji Po|itykiSpołeczneji Ekologii Rady Gminy Gi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozfiwnie zaopiniowała
w/w projekt
uchwały'
Przewodniczący
projektuchwały'
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych
się.
UchwałaNr XLVI/265/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2014r.
w sprawie zmiany uchwałyNr L/215/10 Rady Gminy GiIowicez dnia
31sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowychwarunków i trybu przyznawania,
odpłatnościoraz zasad zwrotu wydatków za świadczeniaz pomocy społecznej
realizowane pnzezGminę Gi|owice w zakresie zadań własnych.
Ad.8.
PanJan MaĘsiak-Przewodniczqcy
Radyprzedstawiłprojektuchwaływ sprawieaktualności
,,Studium
uwarunkowańi kierunkówzagospodarowania
przestrzennego
Gminy Gilowice,,oraz ,,Miejscowego
planuzagospodarowania
przestrzennego
gminyGilowice,,.
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczqcyKomisji Po|itykiSpołeczneji Ekologii Rady Gńiny Gilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w poeK
uchwały.
Przewodniczqcy
projektuchwały.
Radypoddałpód głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
i wstrzymujących
bez głosówprzeciwnych
się.
UchwałaNr XLVI/266/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 3o października2o14r.

W sprawie aktua|ności
,,Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego G miny Gilowice,,oraz,,Miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego g mi ny Gilowice,,.

Ad.9.
Pan Jan Małysiak-PrzewodniczącyRady przedstawił projekt uchwaływ sprawie rozpatrzenia
wezwaniaJoachimaPajonki ErnyPajonkdo usunięcia
prawaprzezRadęGminyGi|owice
naruszenia
z
dnia25 września
2014r'
Pan Andrzej Drobisz Przewodniczqry Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwaĘ.
UchwałaNrXLVT|267|t4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 3o października2o14r.
w sprawie rozpatrzeniawezwania Joachima Pajonk i Erny Pajonk do usunięcianaruszenia
prawa przez Radę Gminy Gilowice z dnia 25 września2o14 r.
Ad.10.
Pan Jan Małysiak_
Przewodniczący
Rady przedstawiłprojektuchwaĘw sprawiezmianyuchwałyNr
xLIv1260l14Rady GminyGilowicez dnia 29 sierpnia2014 r, w sprawieWzorudek|aracji
o wysokości
opłaĘza gospodarowanie
przezwłaścicie|a
odpadamikomunaInymi
składanej
nieruchomości.
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji PoliĘki Społeczneji Eko|ogiiRady Gminy Gilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczqry
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwałazostałaprzyjęta 13 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujqcych
się.
UchwałaNr XLVI/268/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2014r.
w sprawie zmiany uchwałyNr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia
2oL4 r. w sprawie wzoru dek|aracji o wysokościopłaĘ za gospodarowanie odpadami
kom u na!nym i składanei przez właścicieIa
n i eruchomości.
Ad.11.
PanJan Małysiak-Przewodniczący
Rady przedstawiłprojektuchwaływ sprawieprzyjęcia,, Programu
usuwaniaazbestui wyrobówzawierających
azbestd|agminyGi|owicena |ataf0L4 _ 2032".
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji Po|itykiSpołeczneji Eko|ogiiRady Gminy Gilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
w/w projekt
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
uchwaĘ.
projektuchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta 13 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnych
iwstrzymujĘcych
się.
UchwałaNr XLVI/269|14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2014r.
w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
gminy Gilowice na lata 2OL4 - 2032'.
'

Ad.12.
Pani Wio|ettaTomaszek_ Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian w wie|oletniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice
wrazz wyjaśnieniami.

Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPolitykiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczący
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta 13 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych
się"
UchwałaNrXLYIl27oIt4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2o14r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilowice.
Ad.13.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian budżetugminy
w f0L4 rokuwrazz wyjaśnieniami.
Gi|owice
Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
pozyĘwnie
iz komisja
zaopiniowała
w/w projeK
uchwały.
Przewodniczqcy
projektuchwały.
Radypoddałpod głosowanie
przyjęta
głosami
przy1ęciem
Uchwałazostała
13
za
bez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.
UchwałaNrXLVll27IlL4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2o14r.
w sprawie zmian budżetugminy Gilowice w 2o14 roku.
Ad.14.
Pani WiolettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmiany uchwałyNr
)C{/llIlZLgll3Rady Gminy Gilowicez dnia 30 grudnia2013 r. w sprawiegminnegoprogramu
profi|aktyki
prob|emówa|koholowych
i rozwiqzywania
narkomaniina 2014rok.
oraz przeciwdziałania
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|iĘkiGospodarczeji BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozfiwnie zaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
projektuchwały.
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
Uchwała
zostałaprzyjęta13 głosamiza przyjęciem
i wstrzymujących
bez głosówprzeciwnych
się.
UchwałaNrXLv|l272It4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 października2014r.
w sprawie zmiany uchwałyNr XXXVI/2L9IL3 Rady Gminy Gilowice z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanianarkomanii na 2014 iok.
Ad.15.
Nie byłozgłaszanychinterpelacji.
Ad.16.
W wyniku wyczerpania porzqdku obrad PrzewodniczqcyRady zamknqł
Gilowice.

Obradom
Przewod

XLVI Sesji RadyGminy
przewodniczył:
Gminy Gilowice
Małysiak

