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 Protokół :  

  XXX Sesja  Rady  Gminy Gać   z  dnia 28 lutego   2013   roku  

Ad 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 12   Radnych  co  stanowi 75   %ogółu.                  
Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W   związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .  

Przewodniczący   Rady    Gminy  

Przywitał   zaproszonych  gości, przywitał sołtysów wsi,  pracowników Urzędu  Gminy , dyrektorów          
i kierowników  jednostek   organizacyjnych. 

Poinformował , że   Wójt  Gminy   wyjechał  służbowo i  będzie  uczestniczył  w  dalszej  części   sesji.   

Ad2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku obrad.  

 Przewodniczący  Rady   Gminy    

Przedstawił  wniosek   Wójta  o zdjęcie  z  porządku  następujących   projektów   uchwał : 

1. Podjęcie uchwały  w   sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  rolnych   Gminy 
Gać na  okres   do  lat 10 – ciu. 

2. Podjęcie   uchwały  w  sprawie   stawek  dla   przewoźników   za  korzystanie                
z  przystanków  komunikacyjnych   na  terenie  Gminy  Gać. 

 

Radny   Emin  Pacuła   

Wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  : 

1. Podjęcie uchwały   w  sprawie zamiaru połączenia  samorządowych   instytucji  kultury – 
Gminny Ośrodek  Kultury w  Gaci   i  gminnej  Biblioteki  Publicznej w  Gaci     z   jedną  
instytucję   kultury   : Centrum  Kultury, Promocji i Sportu  w Gaci.  

 

 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy   poddał  zgłoszone  wnioski   kolejno    pod  głosowanie. 
Za  przyjęciem  pierwszej    zmiany  głosowało   12  Radnych  - zmiana  została  przyjęta  
jednomyślnie.  
 
Za   przyjęciem   drugiej  zmiany   głosowało  12  Radnych –  zmiana  została   przyjęta   
jednomyślnie. 
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Za  przyjęciem   zmiany  zgłoszonej   przez  Radnego  Emila  Pacułę  -głosowało 12  Radnych -zmiana  
została   przyjęta  jednomyślnie. 

 
Przewodniczący  Rady  odczytał  porządek  obrad  po   zmianach :  
 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z  XXIX 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 sprzedaży w drodze przetargu  działek budowlanych  położonych                             

w obrębie  DĘBÓW   gmina Gać. 

7. Podjęcie   uchwały   w  sprawie   planu pracy  Rady Gminy Gać  na  rok 2013.  

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie planu pracy komisji stałych Rady  Gminy Gać. 

9. Podjęcie   uchwały  w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci 

projektu „Czas na aktywność w Gminie Gać” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki-Priorytet VII-działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 

10. Podjęcie   uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę  ustaloną przez 

Radę Gminy w budżecie na 2013 r. 

11. Podjęcie   uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „  Przebudowa budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gaci” Operacja realizowana w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” dla operacji, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi”. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Organizacja imprezy  

wystawienniczej w  Gaci  pod  nazwą  „Odkrywamy  tajemnicę  starożytnych przodków” oraz  rekonstrukcja  

broni  i  ozdób  na  podstawie  odkryć  archeologicznych”   w  ramach  działania 4.13  Wdrażanie  lokalnych  

strategii rozwoju  objętego PROW 2007 - 2013  

13. Podjęcie   uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody    i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Gać. 

14. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci. 

15. Podjęcie   uchwały  w sprawie  wprowadzenia na terenie gminy Gać czasowego zakazu sprzedaży, 

podawania   i spożywania napojów alkoholowych w dniach    od 22 do 24 marca 2013 roku. 

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2013-2015. 

17.  Podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2013, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały  Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 

2013  r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

18. Podjęcie   uchwały  w sprawie wygaśnięcia  mandatu radnego Rady  Gminy Gać. 

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych, których  zarządcą jest  Gmina  

Gać, udostępnionych  dla  przewoźników, oraz  warunków i  zasad  korzystania  z  tych  obiektów. 

20. Podjęcie  uchwały w sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie  gminy na  rok  2013. 

21. Interpelacje  i  zapytania. 
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22. Wolne wnioski. 

23. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXIX  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.  
 

Ad  4. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań w  okresie   międzysesyjnym 

Sprawozdania  z  okresu   międzysesyjnego   przedstawili    kierownicy referatów tj. Pani  Barbara  Krupa 
, Pan Mariusz  Pawlak   oraz  Pan  Janusz  Wajhajmer    

Sprawozdania  stanowią załącznik nr 4, 5, 6, 7 ,8.  
 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  
 

 

Ad 5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  przedstawił    Przewodniczący   Komisji  Radny  
Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9. 
Sprawozdanie   przyjęto  bez  uwag. 

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. 

 
Sprawozdanie z obrad  Komisji Statutowej   przedstawił   Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan Lesław 
Stańko . 
Sprawozdanie  przyjęto  bez  uwag i  stanowi   załącznik nr 10a  do  protokołu. 

 
W   sesji    uczestniczy   13  Radnych. 
  

Ad 6 . Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : sprzedaży w drodze przetargu  działek budowlanych  położonych    
w obrębie  DĘBÓW   gmina Gać. 
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Przewodniczący Rady  Gminy  
Poinformował , że   Komisja      pozytywnie  zaopiniowała  projekt. 
Wobec  braku  dyskutantów : 
 
Zarządził  głosowanie  nad uchwałą  w  wersji  przedstawionej  przez  Wójta  
 
ZA  projektem  głosowało – 13 Radnych 
Przeciw                              -  0 
Wstrzymało się  od  głosu  - 0 
 Przewodniczący stwierdził  , że  uchwała  została  przyjęta.  

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXX/192/2013  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 
Ad 7 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : planu pracy  Rady Gminy Gać  na  rok 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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/193/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 8 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : planu pracy komisji stałych Rady  Gminy Gać. 
 
 
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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/194/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 9 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gaci projektu „Czas na aktywność w Gminie Gać” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki-Priorytet VII-działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 

 
 
 
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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/195/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 10 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę  

ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 r. 

 
 
 
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 –11 Radnych;  
przeciw było - 0; 
wstrzymało się - 2 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/196/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 11 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „  Przebudowa 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci” Operacja realizowana w ramach działania 4.13 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
 
Radny   Emil  Pacuła  
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Zadał   pytania dotyczące  zakresu   prowadzonego  remontu   , jednocześnie  zwrócił  uwagę  na  
osiadanie  budynku, szczególnie  części  południowej. Wniósł aby planując remont  uwzględnić 
wytrzymałość osiadających  schodów.    
Odpowiedzi  udzielił  pan  Mariusz  Pawlak – określając  ogólnie  zakres  planowanego  remontu. 
 
Radny Józef   Reizer  
W  swojej wypowiedzi  przedstawił  potrzebę   remontu  budynku  komunalnego  w  Ostrowie. W  ocenie  
Radnego  środki  na  taki  remont  mogłyby  pochodzić też z  programu  „Odnowa wsi” . 
 
Odpowiedzi  udzielił  Sekretarz  Gminy   Janusz  Wajhajmer . Zwrócił  uwagę,  iż  remont  świetlicy                   
w miejscowości  Ostrów finansowany  w  ramach  osi  Lider   został  zrealizowany  - świetlicę  
umiejscowiono  w  budynku szkoły – gdzie  zainwestowano powyższe  środki . Dodał  ,że  oczywiście  
remont  budynku, o którym mówił  Radny   jest możliwy  do  zrealizowania  - również  ze  środków  
zewnętrznych – jednakże      to Radni  podejmując  decyzje   na  sesjach  wskazują   przeznaczenie  
środków , także  środków  pomocowych.  
 
Radny  Lesław Stańko – Przewodniczący  Rady  Gminy  
W  swojej  wypowiedzi  przedstawił   wniosek  - oparty  o  wypowiedź  pana  Jana Jakielaszka , który  
zwracał  uwagę  na  stan konstrukcji  stropu  nad dużą  salą  budynku  GOK. Wskazał  na  uwzględnienie  
tej  informacji   podczas  realizowanego  remontu  budynku  GOK. 
 
Wobec  braku  dalszych  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

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

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/197/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 12 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Organizacja imprezy  

wystawienniczej w  Gaci  pod  nazwą  „Odkrywamy  tajemnicę  starożytnych przodków” oraz  rekonstrukcja  broni  

i  ozdób  na  podstawie  odkryć  archeologicznych”   w  ramach  działania 4.13  Wdrażanie  lokalnych  strategii 

rozwoju  objętego PROW 2007 - 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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/198/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
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Ad13 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody                                              

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać. 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
 
Radny  Józef Rezier 
Zadał   pytanie   dotyczące zasad  finasowania   wymiany  liczników. Kto ponosi  koszt  zakupu  licznika. 
  
Pan  Mariusz  Pawlak   
W  odpowiedzi   stwierdził , że  jest  to  koszt   dostarczającego   wodę- czyli  aktualnie  gminy. 
Wobec  braku  dalszych dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

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

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/199/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 14 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zatwierdzenia  statutu Gminnego  Ośrodka Kultury  
w Gaci. 
 
 
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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/200/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 15. Podjęcie uchwały  w sprawie   : wprowadzenia na terenie gminy Gać czasowego zakazu sprzedaży, 

podawania   i spożywania napojów alkoholowych w dniach    od 22 do 24 marca 2013 roku. 

 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały, przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
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Radny  Emil  Pacuła  
Złożył wniosek , aby  zakaz  sprzedaży  alkoholu  w  dniach  22-24 marca 2013 roku   ograniczyć  tylko  
do  miejscowości  Dębów.  
 
Radny  Marian  Majcher 
Zadał pytanie  czy inne gminy też taki  zakaz   wprowadzają. Impreza  odbywa  się  na  terenie  gminy  
Przeworsk 
 
Radny  Lukasz  Kud   
Zadał  pytanie  czy  ustawa  pozwala  jednoznacznie  określa  zasady  wprowadzenia  zakazu sprzedaży  
alkoholu.  
Przewodniczący  ogłosił  10 – minutową   przerwę. 
 
Po przerwie    
Sekretarz  Gminy przedstawił stan  prawny  dotyczący czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.  
 
Przewodniczący Rady  poddał  pod głosowanie  wniosek   Radnego Emila   Pacuły 
Za  wnioskiem    7  Radnych 
Przeciw  -  2  Radnych  
Wstrzymujących   4  Radnych  
 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały uwzględniający   wniosek  Radnego   

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

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/203/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 16 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 

2013-2015. 

 
 
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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/201  /2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
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Ad 17 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2013, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały  Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013  r. w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2013. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
 Radny  Emil Pacuła  
Radny  Bogdan Bącal  
Wnieśli   o wyjaśnienie  przyczyn  zmian   -  wskazanie  przeznaczenia  środków 
Sekretarz Gminy  
Wyjaśnił ,iż środki  przeznaczone będą  na  przygotowanie  posiłków  dla  młodzieży   biorącej   udział    
w Dniach   Młodych .  
 
Wobec  wyjaśnienia  wątpliwości   
Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

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

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/202/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 
Ad 18 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : wygaśnięcia   mandatu  Radnego Rady  Gminy Gać . 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
Odczytał  pismo Radnego  Zbigniewa  Tonia   dotyczące  jego rezygnacji  z  funkcji  Radnego                                                  
z powodów  osobistych. 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 
Za projektem głosowało –10 Radnych;  
przeciw było - 0; 
wstrzymało się - 3 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/204/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
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Ad 19 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : stawek  opłat  dla  przewoźników  za  korzystanie    z  przystanków   

komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Gać. 

 
 
 
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 - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/205/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 20.   Podjęcie   uchwały    w sprawie wprowadzenia  zmian   w    budżecie  gminy  na  rok  2013. 
 
Skarbnik  Gminy  
Przedstawiła   projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy     
 
 
Wobec  braku  dyskusji   poddał  projekt  pod  głosowanie  
   
  
Za projektem uchwały głosowało -13  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXX/206/2013  i stanowi  załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad 21 . Interpelacje  i  zapytania.  

Radny  Józef  Reizer 

Zgłosił  interpelację ,w  której  zobowiązał   Wójta  o  wystąpienie  do  PKS Jarosław  o  przywrócenie   
kursu Przeworsk – Gać   przez  Ostrów  - wyjazd  z  Przeworska   godzina  12.10 

 

Radny  Łukasz Kud  
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W  ramach  interpelacji  wniósł  o  pilne dokonanie  remontu  drogi Gać  - Sietesz. Aktualnie  droga  ta nie   
jest  przejezdna  nawet  dla  służb  ratunkowych. Jedyny dojazd   możliwy  to  dojazd  od  strony  Sieteszy. 

Radny  Bogdan Bącal  

Zwrócił  uwagę na  to,  iż  przeznaczmy  środki  na  realizację  projektu  dotyczącego  badań  
archeologicznych, a nie  zadbaliśmy  o  to,  aby  tam dojechać. Ta  droga  jest  w  stanie  
uniemożliwiającym   dojazd  do  posesji   , dojazd  do  miejsca  prowadzenia  badań  archeologicznych.   

Sekretarz  Gminy   

Wyjaśnił , że  remont  drogi,  o którą   w  swojej  interpelacji wnosi  Radny Kud  nie  jest  możliwy  ze  
środków  przeznaczonych na  ochronę  gruntów. Te  środki  mogą być  wykorzystane  na  remont  dróg  
dojazdowych  ,   a  droga  będąca  przedmiotem  interpelacji   jest  drogą  publiczną . 

Radny  Zbigniew  Sas 

Droga  Gać  - Sietesz   jest  w  stanie  uniemożliwiającym  korzystanie  z  niej.  Trzy  gospodarstwa  są  
odcięte  od  świata . 

Wójt  Gminy Pani  Grażyna  Pieniążęk 

Stwierdziła , że  w  tym  roku  koniec  lutego  to  okres ,  w  którym na  każdej drodze   nieasfaltowej   są  
przełomy , trudno  jest  przejechać    .  Nie  można  jednak  wysyłać  mieszkańców  do  Wójta  -  niech  
czegoś szuka  i  coś  zaradzi . Wszyscy  musimy starać rozwiązywać  te  problemy, a  nie  tylko   odsyłać   
do  Wójta.  Odebrana dzisiaj  promessa  na  remont drogi  popowodziowej  pozwoli  na  wyremontowanie   
jednego odcinka  na  terenie gminy. Szkoda  , że  nie ma  możliwości  pozyskania  środków  na remonty  
innych  dróg , które  uległy  uszkodzeniu  podczas  powodzi  w  roku  2010.  

Droga  o  której  remont  wnioskuje  Radny  Łukasz Kud  może  zostać  wyremontowana  tak  naprawdę  
tylko  wtedy  kiedy  pozyskamy  środki  z  tzw.  „Schetynówek”  

Przed  nami  najgorszy  okres  wiosenny.  Musimy  zakupić  kamień  na  bieżące  remonty  i to  zostanie  
dokonane. Czasami tak  jest że  dokonujemy  remontu , wiedząc   że  nie  będzie on   trwały,  ale  
chociażby po to  aby   umożliwi ć  dojazd  do  posesji    takie  bieżące  działania  podejmujemy.  

Gminy  wspólnie   we  współpracy  powinny  składać  wnioski  na remonty  dróg , wtedy  szanse  na  
pozyskanie  środków  są  większe.  

Warto  rozważyć  partnerstwo   publiczno – prywatne . Takie  rozwiązania  też  warto  rozważać. 
Prywatna  osoba  też może  być  partnerem  gminy. Zawsze  trzeba jednak  ustalić  priorytety, którą  drogę  
remontować wcześniej , a  która  jeszcze  może   poczekać. 

Ad 20. Wolne  wnioski. 
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Radny  Marek  Kojder  

Złożył  wniosek,  aby  Gmina przejęła  na  własność  drogę  położoną  w  Dębowie, prowadzącą  w  stronę  
posesji  pani  Hadło. Umożliwi  to  rozwiązanie  dojazdu mieszkańcom  do  tych  domów   , które  przy  tej  
drodze  leżą. Obecny stan - kiedy  droga  ta  części  jest  prywatną  - utrudnia  swobodny dojazd  do  
posesji. 

Radny  Emil  Pacuła  

Złożył  wniosek  o  dokonanie  zmian  w  tzw. uchwale  śmieciowej. Pozwalają  na  to  przyjęte  przez  
parlament  poprawki. 

Wójt  Gminy  

W  ramach  odpowiedzi   stwierdziła , że  dopiero  przetarg  odpowie  jakie  realne  koszty będzie  ponosić  
z  tego  tytułu gmina. Zmian  pewnie  dokonać  będzie trzeba , można  je    jednak  dokonać trochę  
później , gdy  system  zacznie funkcjonować.        

21 . Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXX   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  192 
14. Uchwała Nr  193 
15. Uchwała Nr 194 
16. Uchwała Nr 195 - 206 


