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 Protokół :  

  XXIX Sesja  Rady  Gminy Gać   z  dnia 16 stycznia  2013   roku  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 14   Radnych  co  stanowi 93   %ogółu.                  
Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W   związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .  

Przewodniczący   Rady   przywitał  zaproszonych  gości w osobach : 
1. Pan Andrzej Matusiewicz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Pan Stanisław Zając – Przewodniczący Komisji Kultury Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
3. Pan Janusz Flak - Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku 
4. Pan Andrzej Żygadło – Komendant Komisariatu Policji w Kańczudze  
5. Pan Ryszard Trelka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny      w Przeworsku 
6. Pan Tomasz Bury – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Przeworsku 
7. Pani Anna Wasyl  –  przedstawiciel Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku 
8. Pan Tadeusz Buczek – Przewodniczący Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej                          

w Przeworsku 
9. Pan Jacek Pieniążek – Radny Powiatu Przeworskiego 
10. Pan Janusz Wajhajmer – Radny Powiatu Przeworskiego 

 

Przywitał   Wójta  Gminy  panią  Grażynę  Pieniążek - wraz  z  pracownikami , Skarbnika  Gminy  panią  
Barbara  Krupa  ,dyrektorów  jednostek organizacyjnych , wszystkich  obecnych  Radnych,  sołtysów , 
mieszkańców. 

  

2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  
Wójt  Gminy  wniosła   o poszerzenie  porządku o  projekt  uchwały : w sprawie upoważnienia  
Wójta  do  zaciągania  zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 . 
 

 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy   poddał  zgłoszony  wniosek  pod  głosowanie. 
Za  przyjęciem  zmiany  głosowało   14  Radnych  - zmiana  została  przyjęta  jednomyślnie.  
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Przewodniczący  Rady  odczytał  porządek  obrad  po   zmianach :  

 
1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  XXVIII  Sesji Rady Gminy Gać. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Gać z realizacji zadań w okresie  międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy Gać.  
6. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
7. Podjęcie  uchwały w sprawie upoważnienia  Wójta  do  zaciągania  zobowiązań wykraczających 

poza rok budżetowy 2013  
8. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia WPF  na rok 2013. 
9. Podjęcie   uchwały    budżetowej na  rok 2013. 
10. Interpelacje i zapytania.  
11. Wolne wnioski.  
12. Zakończenie  sesji.  

 
 

3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXVIII Sesji  Rady   Gminy  był  dostępny w  biurze   rady    oraz  był   
wystawiony  przed  sesją.  
 
Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 
Uwag  nie  zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że protokół został przyjęty  bez  uwag.  
 
 

4. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań w  okresie   międzysesyjnym 

Wójt  Gminy  pani Grażyna Pieniążek   

Przedstawiła  sprawozdania  z  realizacji  zadań  w  okresie  międzysesyjnym . Sprawozdania  stanowią 
załącznik nr 4, 5, 6, 7 ,8.  

 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  
 

 

5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  przedstawił    Przewodniczącego   Komisji  
Radny  Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9. 
Sprawozdanie   przyjęto  bez  uwag. 
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Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty przedstawił  Przewodniczący Komisji 
Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   
Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu. 

 
 
6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
 
Przewodniczący Rady  Gminy  
Poinformował , że   Komisja  Sprawa Społecznych  i Oświaty    pozytywnie  zaopiniowała  projekt. 
Wobec  braku  dyskutantów : 
 
Zarządził  głosowanie  nad uchwałą  w  wersji  przedstawionej  przez  Wójta  
 
ZA  projektem  głosowało – 14 Radnych 
Przeciw                              -  0 
Wstrzymało się  od  głosu  - 0 
 Przewodniczący stwierdził  , że  uchwała  została  przyjęta  

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXIX/188/2013  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 
Ad 7 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : upoważnienia  Wójta  do  zaciągania  zobowiązań 
wykraczających poza rok budżetowy 2013 . 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 
Za projektem głosowało –13 Radnych;  
przeciw było - 0; 
wstrzymało się - 1 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXIX/189/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia WPF na rok 2013. 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Projekt  uchwały  szeroko  omówiła  Skarbnik  Gminy  pani  Barbara Krupa . 
Skarbnik  przedstawiła  równocześnie  opinię  RIO  w  przedmiotowej  sprawie.  
Przewodniczący poinformował Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
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Za projektem uchwały głosowało -14  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została zarejestrowana pod Nr XXIX/190/2013 i stanowi załącznik nr12   do protokołu. 
 
Ad 9.   Podjęcie   uchwały    budżetowej na  rok 2013. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy     
 
Przewodniczący przypomniał , że  Radni  projekt  budżetu  wraz  z  autopoprawkami   otrzymali  w  
ustawowym  terminie,  poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały 
wraz  z autopoprawkami . Komisja  nie  podjęła żadnych  wniosków  o dokonanie  zmian  w  projekcie  
budżetu.  
Skarbnik  Gminy  przedstawiła  szczegółowo wszystkie   autopoprawki .  
Przedstawiła  pisemną  pozytywną  opinię  RIO  w  przedmiotowych  sprawach. 
 
Radny  Bodan  Bącal  
 
Kto  podjął  decyzję  o  wprowadzeniu  do  budżetu  dochodu  z  tytułu  sprzedaży  lasu  w  Lipniku. 
Nigdy  nawet  za  poprzedniego  systemu  tego  lasu  nikt  nie  chciał  sprzedać , dopiero  teraz   taką  
decyzję  ktoś  podjął. 
 
Wójt  Gminy  Grażyna  Pieniążek  
 
To  jest  decyzja  Wójta  i  bierze  za  nią  - jeśli  do  tej  sprzedaży  dojdzie  -  odpowiedzialność. 
 
Wobec  braku  dyskusji Przewodniczący  poddał  projekt  pod  głosowanie  
   
  
Za projektem uchwały głosowało -13  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 1 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXIX/191/2013  i stanowi  załącznik do protokołu. 
 
Wójt Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  
Podziękowała  Radnym  za  jednogłośne  przyjęcie  budżetu.  
 
 

Ad19. Interpelacje  i  zapytania.  

Nie  przedstawiono  interpelacji. 

Ad 20. Wolne  wnioski. 

Senator Andrzej  Matusiewicz  

Podziękował  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  oraz  Wójtowi  Gminy  za  zaproszenie  na  sesję. 
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Poinformował  iż  w  czasie  minionego  roku  wziął udział  w  prawie  100 posiedzeniach  komisji  
senackich , szczegółowy  raport  z  jego  pracy  znajduje  się  na  stronie  internetowej. Poinformował  
Radnych  iż  w  roku   ubiegłym  15  razy  był  Senatorem  sprawozdawcą  podczas  procedowania  
projektów  ustaw. Jako  członek  komisji samorządu  terytorialnego  , zna  problemy  samorządów,  
szczególnie  trudną  sytuację  finansową  wielu  samorządów. Teraz  niestety  w  samorządach  nastąpi  
okres  spowolnienia . Poinformował  także  o  inicjatywie  Związku Miast  Polskich , której  Senat  był  
przychylny, dotyczącej  zwiększenia  dla  samorządów  udziałów  w  PIT. Przedstawił  także  informację   
dotyczącą  senackiej  zmiany  tzw. „ustawy  śmieciowej”. Powyższa  zmiana  odpowiada  postulatom  
samorządów w  tej  sprawie. Na  zakończenie  swojego  wystąpienia  pan  Senator  złożył  na  ręce  
Przewodniczącego  oraz  Wójta  Gminy  - życzenia  noworoczne  dla  mieszkańców gminy. 

Pan Tomasz Bury - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku  

Podziękował  Przewodniczącemu  Rady  za  zaproszenie , przedstawił  informacje  dotyczące  stanu  
realizacji  płatności  dla  rolników  z  tytułu  dopłat  bezpośrednich , zwrócił  uwagę  na  zasady  kontroli  
obowiązujące  rolników, przedstawił  plany  na  rok  2013   skupiając  się  w  szczególności  na  
programach  w  których  będzie  można  ubiegać  się  ośrodki . Podziękował   za  współpracę  i  pomoc  
jaką  rolnikom , agencji udzielają  urzędnicy – w  szczególności  poprzez  przekazywanie  informacji  
jakie  agencja  przekazuje  do  rolników. Przekazał  na  ręce  władz  życzenia  noworoczne  dla  
mieszkańców , szczególnie  rolników.  

Pan  Andrzej  Żegadło  - Komendant  Komisariatu  Policji  w  Kańczudze  

W  swoim  wystąpieniu  poinformował o  zmianach  organizacyjnych  w  policji. Wskazał, że  Gmina  Gać  
jest  gminą  najbardziej  bezpieczną  w  powiecie  Przeworskim. Przedstawił  statystyki  dotyczące  ilości  
interwencji  w  roku  2012  - było ich  na  terenie  gminy  około 90  z  czego  30  w  rodzinach. Na  koniec  
podziękował  za  pomoc  udzielaną  przez  Gminę  policji , złożył  życzenia noworoczne.  

Pan Janusz Flak  - Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku 

Określił  współpracę  Gminy  Gać  z  PSP  jako  dobrą. Poinformował  o ilości  zdarzeń  do  których  
wzywana  była  straż  pożarna. Najwięcej  wyjazdów  do  tych  zdarzeń  miała  OSP w Gaci,  która  to  jest  
systemie  krajowego  ratownictwa. Jednostka  ta  też  jest  najlepiej  wyposażona spośród  jednostek                   
z  terenu  gminy. W  dalszej  części  swojego  wystąpienia  przedstawił   możliwości ubiegania  się  o 
nowe  samochody  dla  strażaków. Przedstawił  zasady  finansowania  takich  zakupów , zwracając  uwagę  
na  swad  własny   gminy. Na  koniec  wystąpienia  złożył  mieszkańcom  życzenia  noworoczne.  

Pani  Anna Wasyl – przedstawicielka PUP w Przeworsku 

W  swoim  wystąpieniu  przedstawiła   dane  statystyczne  dotyczące  stopy  bezrobocia : w Polsce – 12,9 
%; Podkarpacie – 15,6%; Powiat Przeworski – 18,5%. 

Na  terenie  Gminy  Gać  zarejestrowanych  jest  aktualnie 397  bezrobotnych  z  czego  prawo  do  zasiłku  
posiada  55 osób.  Przedstawiła  też  statystyki  dotyczące  aktywnych  form  pomocy  dla  bezrobotnych      
z  terenu  gminy. W  roku  2012 z  tych  form ( staże, prace interwencyjne, prace społecznie  -  użyteczne . 
roboty publiczne ) skorzystało  z  terenu gminy  51 osób. 
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Przedstawiła  plany  na  rok  2013 – informując  , że  wielkość  środków  kierowanych  dla  powiatu                    
( uwzględniając  też  środki  pozyskane  przez  PUP w  otwartych  konkursach) będzie  większa  niż                   
w  roku  ubiegłym , ale  zapewne  i  potrzeby  -biorąc  pod  uwagę  stan  gospodarczy- będą  większe. 

Pan Ryszard Trelka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny     w Przeworsku 
 
Poinformował , że  sytuacja  epidemiologiczna  na  terenie  gminy   jest  stabilna. Zwrócił  uwagę  na  
dobrą   współpracę   gminy  z  inspekcja  sanitarną. Funkcjonujące na terenie  gminy  2  wodociągi    
dostarczają  wodę   o  właściwych parametrach . Szczególną uwagę  zwrócił  na  wodę  z  ujęcia                         
w  Dębowie , która  to woda  ma  właściwości tak  dobre , że  nie  wymaga  w ogóle  uzdatniania. 
Podziękował  dyrektorom    szkól  za  współpracę  w  ramach  realizowanych  wspólnie  projektów 
edukacyjnych.  Podziękował  Przewodniczącemu  Rady oraz  Wójtowi  Gminy  za  zaproszenie, 
jednocześnie  złożył  noworoczne  życzenia.  
  
Wójt  Gminy  pani Gra żyna  Pieniążek  
 
Podziękowała  wszystkim  uczestnikom – gościom  za  udział   w  posiedzeniu  Rady  , za  przedstawione  
sprawozdania  ,  plany  współpracy oraz  za  złożone  życzenia. 
 Podziękowała  Radnym  za  podjęte  na sesji  decyzje. 

21 . Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXIX   Sesji 
Rady Gminy Gać. 

 
Załączniki do  protokołu: 

1. Lista  obecności  Radnych  na  sesji. 
2. Lista  obecności  zaproszonych  gości. 
3. Lista obecności  sołtysów. 
4. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
5. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
6. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
7. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
8. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
9. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
10. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
11. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
12. Sprawozdanie z obrad Komisji 
13. Uchwała Nr  188 
14. Uchwała Nr  189 
15. Uchwała Nr 190 
16. Uchwała Nr 191 
 

 
 


