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z przebieguobradXLVIISesji Rady GminyGilowicez dnia 12 listopada 2OL4r. w sali Gminnego
ośrodka
Ku|tury
w Gi|owicach'
obradysesjirozpoczęły
się o godzinie1000- zakończyĘo godzinie1130.
Listaobecności
radnychstanowizaĘznik do protokołu.
Ad.1.
SesjęotworzyłPrzewodniczqcy
RadyGminyGi|owicePan Jan Małysiak'Powitałwszystkichzebranych.
Na podstawielistyobecności
stwierdził,
że na sa|ijest wystarczajqca
i|ość
radnychdo podejmowania
prawomocnych
uchwał.
Ad.2.
porządkuobradnie zgłoszono.
Uzupełnień
Ad.3.
Przewodniczący
Rady przedłoŻył
proponowany
porządekobradprzedstawiająry
się w sposóbzapisany
poniżej:
1. otwarciei stwierdzenie
prawomocności
obrad.
2. Wnioskio uzupełnienie
porządku
obrad.
porządku
3. Uchwa|enie
obrad.
4. Przyjęcieprotokołu
z XLVI- ej SesjiRadyGminyGilowice.
5. InformacjaWójta o swej pracyw okresiemiędzysesjami.
6. Interpelacje
radnych(na piśmie).
7. Podjęcie uchwały W sprawie Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania
przestrzennego
gminyGilowice.
8' Podjęcieuchwaływ sprawieprzyjęcia,,Programu
współpraryGminyGi|owicez organizacjami
pozarzqdowymi
oraz podmiotami,
o którychmowaW art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia
2003r.o działa|ności
pożytku
publicznego
i o wo|ontariacie'i
na 2015rok.
9. Podjęcieuchwały
podatku
w sprawie
od nieruchomości
na 2015rok.
10. Podjęcieuchwały
w sprawiepodatkuod środków
transpottowych
na rok 2015.
1l. Podjęcieuchwaływ sprawiestawekopłaĘtargowej,terminów płatności
oraz sposobujej
poboruw 2015roku.
12. Podjęcieuchwały
w sprawiezmianw wieloletniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice.
13. PodjęcieuchwaĘw sprawiezmianbudżetu
gminyGilowicew 2014roku.
14. odpowiedzina interpe|acje
zgłaszane
na poprzednich
sesjach.
15.Wolnewnioskii zapytania.
16, Zakończenie
obrad.
jednogłośnie
RadaGminyGi|owice
przyjęła
przedstawiony
porządekobradi postanowiła
zgodniez nim
prowadzić
obrady.
Ad.4.
Protokółz XLVISesjiRadyGminyGi|owicezostałprzyjętyjednogłośnie
bez uwag.
Ad.s.
Wójt GminyGi|owiceprzedłoŻył
informację
o pracymiędzysesjami.
Ad.6.
Nie byłozgłaszanych
interpe|acji.
Ad.7.
Pan Jan Małysiak- PrzewodniczqcyRady przedstawił projekt uchwałyW sprawie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
gminyGi|owice.

7

Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji PoliĘki Społeczneji Ekologii Rady Gminy Gi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozfiwnie zaopiniowała
Ęw projekt
uchwały.
Przewodniczqcy
projektuchwały.
Radypoddałpod głosqi^/anie
Uchwała
zostałaprzyjęta15 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLVII/273 I !4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 2OI4r.
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego
gminy Gilowice.
Ad.8.
Pan Jan Małysiak-Przewodniczqcy
Rady przedstawiłprojektuchwaływ sprawieprzyjęcia,,Programu
współpracy
GminyGi|owicez organizacjami
pozarzqdowymi
oraz podmiotami,
o którychmowaw art. 3
ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia2003r.o działa|ności
pożytkupub|icznego
i o wo|ontariacie",
na 2015
rok.
Pan Piotr Jaroszek PrzewodniczącyKomisji PotiĘki Społeczneji Ekologii Rady Gminy Gi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczacy
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta15 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych
się.
UchwałaNr XLVII/27 4 l 14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 2Ot4r.
w sprawie przyjęcia ,,ProgramuwspółpracyGminy Gilowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności
pożytkupublicznegoi o wolontariacie'',na 2015 rok.
Ad.9.
Pani Wio|ettaTomaszek - Skarbnik przedstawiła projekt uchwałyW sprawie podatku od
nieruchomości
na 2015 rok oraz poinformowała,
ie projektuchwaĘzostałprzesłdny
PrezesowiUrzędu
ochronyKonkurencji
i Konsumentóryktóry nie wniósłżadnychzastrzeŻen
do projektuuchwały.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|itykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta15 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych
się.
UchwałaNr XLVII/275 l t4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 2OL4r.
w sprawie podatku od nieruchomościna 2015 rok.
Ad.10.
Pani Wio|ettaTomaszek- SkarbnikprzedstawiłaprojektuchwaĘw sprawiepodatkuod środków
transportowych
na rok 2015.

Pan lreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPolitykiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGilowice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iz komisjapozytywniezaopiniowała
w/w projelĆ
uchwaĘ.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwaĘ.
Uchwała
zostałaprzyjęta15 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymująrych
się.
.-Uchwała
Nr XLVII/27 6 l t4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 2OL4r.
w sprawie podatku od środkówtransportowych na rok 2015.

Ad.11.
PaniWiolettaTomaszek_ Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiestawekopłaĘtargowej,
terminówpłatności
oraz sposobujej poboruw 2015roku.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|iĘkiGospodarczej
i BudzetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iżkomisjapozyĘwniezaopiniowała
w/w projekt
uchwały.
Przewodniczqcy
Radypoddałpodgłosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta 15 głosamiza przyjęciem
bez głosówprzeciwnych
i wstrzymujących
się.
UchwałaNr XLVII/277 l L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 20t4r.
w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatnościoraz sposobu jej poboru w
2015 roku.
Ad.12.
Pani Wio|ettaTomaszek_ Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian w wielo|etniej
prognozie
finansowej
GminyGi|owice
wrazz wyjaśnieniami.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczqcy
KomisjiPoliĘkiGospodarczeji BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iżkomisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwaĘ.
Przewodniczący
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwały.
Uchwała
zostałaprzyjęta15 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnych
i wstrzymujqcych
się.
UchwałaNr XLVII/278 I L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 2Ot4r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Gilourice.
Ad,13.
Pani Wio|ettaTomaszek- Skarbnikprzedstawiłaprojektuchwaływ sprawiezmian budżetugminy
Gi|owice
w 2074rokuwrazz wyjaśnieniami.
Pan IreneuszJędrysekPrzewodniczący
KomisjiPo|iĘkiGospodarczej
i BudżetuRady GminyGi|owice
w imieniuwszystkichczłonkówkomisjipoinformował,
iżkomisjapozytywniezaopiniowała
w/w projekt
uchwaĘ.
Przewodniczqcy
Radypoddałpod głosowanie
projektuchwa,ly.
Uchwałazostałaprzyjęta 15 głosamiza przyjęciembez głosówprzeciwnychi wstrzymujących
się.

Y

UchwałaNr XLVII/279 l L4
Rady Gminy Gilowice
z dnia 12 listopada 2O!4r.
w sprawie zmian budżetugminy GiIowicew 2o14 roku.
!

Ad.14.

Nie byłozgłaszanych
interpelacji'

Ad.15.

'r

Pan Krzysztof Hubka WiceprzewodniczqcyR'ady Gminy odczytałprośbęrodziców _ mieszkańców
GminyGi|owicedo pana Wójta o zabezpieeeniew budŹecieGminyna rok 2015 kwoty15 000 zł na
działalność
Stowarzyszenia
LKS BESKIDGi|owice(prośba
Rychwałd
stanowi
do protokołu).
Ad.16.
W wynikuwyczerpaniaporządkuobradPrzewodniczący
Radyzamknąłobrady
Gilowice.
Obradom sesji

SesjiRadyGminy
uodniczył:
miny Gilowice

