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 Protokół :  

  XXXIII Sesja  Rady  Gminy Gać   z  dnia  28  maja      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. 

Poinformował ,  iż  w  wyniku  wyborów  uzupełniających przeprowadzonych w  okręgu  wyborczym 

obejmującym  wieś  Wolica   Radnym  został  wybrany  sołtys  wsi  pan Leszek  Mucha.  Przewodniczący  

Rady  pan  Lesław  Stańko złożył  gratulacje wybranemu  radnemu. 

Ad2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku obrad.  

Nie   wniesiono  wniosków   o  zmianę  porządku    obrad.  W związku  z  tym  Przewodniczący   odczytał   

porządek  wynikający  z  zarządzenia , które Radni  w  ustawowym  okresie  otrzymali  : 

 

Porządek obrad:  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII  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  sprawozdania   z  wykonania  budżetu   za  rok  2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia   absolutorium   Wójtowi  Gminy  Gać   za  rok  2012. 

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

9. Informacja    GOPS w Gaci dotycząca  „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012  dla 

Gminy Gać   sporządzonej na podst. art. 16a ustawy o pomocy społecznej. 

10. Interpelacje i zapytania.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 
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Ad 3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół   XXXIII  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 

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. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował , że Komisja  Rewizyjna   pracowała  w  dniu  8  maja 

2013 roku, przygotowała  sprawozdanie , przygotowała  wnioski kierowane do Rady  ,  wnioski  

kierowane  do  RIO. Radni   otrzymali   w  materiałach  sesyjnych   wnioski  wypracowane   przez  

komisję. Zaproponował, aby  pytania  dotyczące  w/w  wniosków  zadawać  podczas realizacji   pkt 7  

porządku   obrad  tj.  udzielenia   absolutorium  za  rok  2012. 

 

Ad 6 . Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania z   wykonania   budżetu  za rok  2012 
Przewodniczący Rady  Gminy  
 

Poinformował , że   Komisja    Rewizyjna    pozytywnie  zaopiniowała  projekt. 

Wobec  braku  dyskutantów : 

 

Zarządził  głosowanie  nad uchwałą. 

 

ZA  projektem  głosowało – 10 Radnych 

Przeciw                              -  1 

Wstrzymało się  od  głosu  - 3 

 

Przewodniczący stwierdził  , że  uchwała  została  przyjęta.  

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXXIII/225/2013  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

  

Ad 7 . Podjęcie   uchwały   w  sprawie  udzielenia   absolutorium  Wójtowi  Gminy   Gać   za  rok  2012  

../Documents/0007_uchwaly/20130528_XXXIII_225/225_sprawozdanie_finansowe.doc
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Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa  
  
Z  upoważnienia   Przewodniczącego   komisji  przedstawiła  sprawozdanie   Komisji  Rewizyjnej  z pracy 

komisji w  dniu 8  maja 2013.  Następnie   przedstawiła   wniosek  komisji   o  udzielenie  

absolutorium  Wójtowi    za rok 2012. 
 
Skarbnik  Gminy  
 
 

Zapoznała   Radnych  z   wnioskiem   Regionalnej  Izby  Obrachunkowej    dotyczącym  wniosku  komisji   

rewizyjnej .  
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Otworzył  dyskusję   w  przedmiotowej  sprawie,  zachęcając  Radnych   do  zadawania  pytań. 

Wobec   braku  dyskusji  ,   zarządził   głosowanie  

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –9 Radnych;  

przeciw było - 3; 

wstrzymało się - 1 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXIII/226/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

 

Ad 8. 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 XXXIII/226/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 9 . Informacja   GOPS w Gaci  dotycząca   „Oceny  zasobów pomocy społecznej  za    rok  2012 dla  

Gminy   Gać , sporządzonej   na  podstawie  art.16a ustawy o  pomocy  społecznej. 

 

Przewodniczący   Rady Gminy   

../Documents/0007_uchwaly/20130528_XXXIII_225/226_absolutorium.doc
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Poinformował   Radnych , że  informacja  była  dostępna  w  biurze    Rady ,  można  było się  z  nią 

zapoznać.  

Nie   wniesiono  uwag do  przedstawionego     dokumentu  ,  wobec   czego  przewodniczący  stwierdził   

iż,  informacja    została   przyjęta.  

 

Ad10 . Inerpelacje  i  zapytania  

 

Nie   wniesiono   żadnych   interpelacji   ani   zapytań. 

Ad 11. Wolne   wnioski  

Pani  Danuta   Zbójnowicz   -  mieszkaniec   wsi  Białoboki 

W swoim  wystąpieniu   wskazała, że  od  2004  roku  bezskutecznie  ubiega  się  o  zwrot  drogi,   którą   

zakupił   jej  ojciec.  Wszelkie   sprawy  , których   jest  wnioskodawcą  nie  są załatwiane , terminy  

odpowiedzi   na  pisma  nie  są   przestrzegane  ,  nie  wydano   decyzji,  o  które  w  imieniu  swojej  

matki, będąc   ustanowionym  pełnomocnikiem,    ubiega się.  Od  2004  roku  Urząd  Gminy  nie  potrafił  

przeznaczyć   środków  na  rozgraniczenie,  o  które  wnioskuje. Przewodniczący Rady  Gminy    sam   

udziela  odpowiedzi  jednoosobowo , a w  jej  ocenie sprawy,  o  które  wnioskuje w swoich  winna  

rozpatrywać  Rada .  Liczy,  iż po  tej     interwencji  jej  sprawy  zostaną   szybko   rozpatrzone. 

Pan  Leszek  Mucha   -  sołtys  wsi  Wolica  

Wnioskuje  o  ustawienie   2  luster   na  drodze   Ostrów  - Wolica  -  co  poprawi  tam  bezpieczeństwo. 

Radny  Józef  Reizer  

Poparł   wniosek   pana  Muchy  - dotyczący  luster . 

Sekretarz   Gminy  Janusz  Wajhajmer  

Ustawienie   lustra  przy drodze  powiatowej  wymaga   zgody  Powiatowego  Zarządu   Dróg  natomiast  

ustawienie luster  przy  drodze  gminnej   oczywiście   można   ustalić  ,  warto  jednak  dokonać   oględzin  

w   terenie  ,  co  po  sesji   zostanie  zrobione.  

  Radny  Bogdan  Bącal  

Ocenił , że   przepływ  informacji    do  Radnych  jest  słaby  ,  urząd  gminy  słabo  realizuje   

przekazywanie   informacji  do  radnych. Ponadto  zadał   pytania   dotyczące  zainstalowania  zaworów  

zwrotnych  w   instalacji   kanalizacyjnej   dla   mieszkańców  kilku  posesji  w  Gaci . Wg  jego  wiedzy  

do  tej  pory  zainstalowano  tylko  3  takie  zawory   a  pozostałym  kilku  mieszkańcom  , mimo  że  

dokonano  zapewnień   - zaworów  tych  nie  zamontowano.  
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Kierownik  Referatu   Mariusz  Pawlak  

Udzielił   odpowiedzi   w  tej sprawie . Jednocześnie  wyjaśniając , że  szczegółowa  odpowiedź 

,przyczyny   opóźnień  zostanie   udzielona  radnemu   pisemnie. 

Radny   Emil  Pacuła  

Zadał   pytanie   dotyczące  odbioru  śmieci  spod  każdej  posesji. Czy  specyfikacja  zamówienia    

uwzględniła   to, że firma  ma  obowiązek  odebrać  śmieci   bezpośrednio  spod  każdej  posesji . 

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

Stwierdziła , że  Radni  mogli  zgłaszać  swoje  wnioski   podczas  prac  nad   przygotowaniem   realizacji  

zadania  odbiór  śmieci . Większość    zgłoszonych  wniosków  została   uwzględniona. Specyfikacja   

uwzględniała konieczność  bezpośredniego  odbioru śmieci  spod   posesji. 

Sołtys  wsi  Wolica   Leszek Mucha   

Złożył  wniosek  dotyczący  koszenia  rowów  w  miejscowości  Wolica-  zwrócił  uwagę  iż  w  jego  

ocenie   rowy  już  powinny  być  wykoszone  , a  jeszcze nie  zostało  to  zrobione.  

Pan Tadeusz  Buczek   

Wniósł  o  ustawienie  lustra  obok  posesji  pana  Wiglusz   oraz   wniósł  o  zlecenie  podcięcia  gałęzi    

przy  drogach ,  to  znacząco   poprawi  bezpieczeństwo.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław  Stańko  

W  swoim  wystąpieniu   ponowił   wniosek   o  zorganizowanie  obcinania  gałęzi . Stwierdził  , że  sołtysi   

powinni  też  się  w  to włączyć,  aby  wskazywać  mieszkańcom  potrzebę   obcinania  gałęzi   

zwisających   nad   drogami. 

Radny  Józef  Reizer  

Wniósł  o  zamontowanie   tablicy  ogłoszeń w Ostrowie.   

  

Ad 15 . Zakończenie  sesji 
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Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXXIII   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. Uchwały  Nr   225 – 227  

 


