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 Protokół :  

  XXXII Sesja  Rady  Gminy Gać   z  dnia  30 kwietnia    2013   roku  

Ad 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 13   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 .  

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

Przywitał obecnych  na posiedzeniu   przedstawicieli  organizacji   pozarządowych    realizujących swoje  
zadania  na  obszarze   Gminy Gać. 

Ad2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku obrad.  

 Wójt  Gminy  Grażyna  Pieniążek  

Przedstawiła  wniosek     o  uzupełnienie  porządku  o  dwa  projekty  uchwał : 

 

1. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przekazania środka  trwałego. 

2. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr 148/XXV/2013 z dnia  30  marca  2009 roku  
w  sprawie   ustalenia  kryteriów i trybu  przyznawania nagród, sposobu podziału  
środków  na  nagrody  organów   prowadzących   i  nagrody  dyrektorów  szkół, tryb  
zgłaszania  kandydatów  do   nagród 

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy   poddał  zgłoszone  wnioski   kolejno    pod  głosowanie. 
Za  przyjęciem  pierwszej    zmiany  głosowało   13  Radnych  - zmiana  została  przyjęta  
jednomyślnie.  
 
Za   przyjęciem   drugiej  zmiany   głosowało  13  Radnych –  zmiana  została   przyjęta   
jednomyślnie. 
 

 
Przewodniczący  Rady  odczytał  porządek  obrad  po   zmianach :  
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1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z  XXXI 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  zmieniającej  uchwałę  Nr XXVIII/176/2013    w  sprawie   
określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania  
odpadów  komunalnych od właścicieli  nieruchomości  oraz  zagospodarowania  tych  
odpadów.  

7. Podjęcie   uchwały   w  sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2012 rok. 

8. Podjęcie   uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta  Gminy Gać z 
realizacji rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                
i o wolontariacie za rok 2012. 

9. Podjęcie   uchwały zmieniającej   uchwałę  nr  XXX/205/2013   w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Gać, 
udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie  Gminy  Gać na  
rok  2013. 

11. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przekazania środka  trwałego. 

12.Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr 148/XXV/2013 z dnia  30  marca  2009 
roku  w  sprawie   ustalenia  kryteriów i trybu  przyznawania nagród, sposobu podziału  
środków  na  nagrody  organów   prowadzących   i  nagrody  dyrektorów  szkół, tryb  
zgłaszania  kandydatów  do   nagród. 

 

13. Informacja  na  temat  realizowanych  zadań  przez  stowarzyszenia  i  organizacje  
działające na  terenie  Gminy  Gać.  

14. Interpelacje  i  zapytania. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXXII  Sesji  Rady   Gminy  był  dostępny w  biurze   rady    oraz  był   
wystawiony  przed  sesją.  
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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 

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek     przedstawiła sprawozdania  z  realizacji  zadań   w  okresie   
międzysesyjnym  -   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 . 

 
 

Ad 6 . Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XXVIII/176/2013    w  sprawie   określenia  
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych od 
właścicieli  nieruchomości  oraz  zagospodarowania  tych  odpadów 
 
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 XXXII/218/2013  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
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Ad 7 . Podjęcie   uchwały   w  sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2012 rok. 
 
 
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 XXXII/219/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 8 . Podjęcie   uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta  Gminy Gać z realizacji rocznego 
programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012. 
 
 
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 XXXII/220/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 9. Podjęcie   uchwały zmieniającej   uchwałę  nr  XXX/205/2013   w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Gać, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów. 

 
 
 
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;  
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przeciw było - 0; 
wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXII/223/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 10 . Podjęcie  uchwały w sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie  Gminy  Gać na  rok  2013. 
 
 
Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa   
Odczytała  projekt  uchwały  oraz   przedstawiła   uzasadnienie   proponowanych  zmian  w  budżecie.  
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 XXXII/222/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 11 .  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przekazania środka  trwałego. 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
 
 
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 XXXII/224/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 12 . Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr 148/XXV/2013 z dnia  30  marca  2009 roku  w  
sprawie   ustalenia  kryteriów i trybu  przyznawania nagród, sposobu podziału  środków  na  nagrody  
organów   prowadzących   i  nagrody  dyrektorów  szkół, tryb  zgłaszania  kandydatów  do   nagród. 

  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Uzasadnienie   projektu   uchwały  przedstawił   pan  Janusz  Wajhajmer  
Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

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

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXII/221/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 
Ad13 .  
 
Pan  Marcin Leśnicki   -  przedstawiciel klubu „Azymut Dębów” – przedstawił krótko historię  klubu, 
osiągnięcia  zawodników, plany  klubu  dotyczące tego  roku . Podziękował  za  wsparcie  , jakie  Rada  
Gminy  przeznacza na  rzecz  klubu. 
 
  Pani  Bronisława  Wołowiec  przedstawiła   przedsięwzięcia  realizowane  przez  „Stowarzyszenie  
Kobiet Gminy Gać”. Szczególna  uwagę zwróciła  na to iż członkami  stowarzyszenia   są  panie  
pracujące  również  w KGW.   
 
Pan  Dariusz  Homa  - kierownik  Orkiestry Dętej OSP w Gaci   przedstawił  sprawozdanie  finansowe  
oraz  merytoryczne  z  funkcjonowania  orkiestry  w  roku  2012. Szczególną  uwagę zwrócił  na    
społeczna  pracę   muzyków , pracę  z  dziećmi. Przedstawił  plany  na  rok  2013. 
 
Wójt  Gminy pani Gra żyna  Pieniążek podziękowała   przedstawicielom  organizacji  za  przedstawione  
sprawozdania , podziękowała  członkom  tych  organizacji  za  duży  wkład  bezinteresownej  pracy, 
Wyraziła  przekonanie   , że   organizacje  pozarządowe   będą   wywierały  coraz   to większy  , 
pozytywny  wpływ  na  funkcjonowanie  naszej  gminy  , jej  mieszkańców. 

Ad 14. Interpelacje  i  zapytania.  

Nie   zgłoszono   interpelacji  i  zapytań. 

Ad 20. Wolne  wnioski. 

Pani  Sylwia  Bondyra  - pracownik  socjalny  GOPS w Gaci   przedstawiła  sprawę  pani  Janiny  Zając  
oraz  zasad  ponoszenia  opłat  przez  pensjonariuszy  Domów  Opieki. 

Pan  Andrzej  Żygadło - Radny Powiatu Przeworskiego, Komendant Posterunku Policji  w Kańczudze  
podziękował  Radnym , pracownikom Urzędu Gminy - za  dotychczasową  współpracę.  

Ad 15 . Zakończenie  sesji 

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

 
Załączniki do  protokołu: 
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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. Uchwały  Nr   218 – 224  

 


