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 Protokół :  

 XI Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 21 czerwca    2011   spisany  w  godzinach  16.00 -17.30 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

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 .  

2. Uroczyste wręczenie wyróżnień dla nauczycieli i  uczniów osiągających wysokie  wyniki                    

w olimpiadach i konkursach  międzyszkolnych. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Lesław Stańko  

Przywitał   zaproszonych  gości  , sołtysów wsi , Wójta Gminy wraz  z   pracownikami   oraz  Radnych   

Radny  Gminy. Lista  obecnych  gości  oraz  sołtysów  stanowi  załączniki nr 2 i nr 3  do  protokołu. 

Szczególnie przywitał   przybyłych  na  dzisiejszą  sesję dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. 

 Przewodniczący  Rady  Gminy  Lesław Stańko 

W związku  z  tym, że  w  dniu  dzisiejszym   gościmy  wyróżniających się  uczniów  chciałbym 

Wszystkim  Radnym ich przedstawić. Od uczniów  i  nauczycieli  chcielibyśmy  usłyszeć  o ich  pracy, 

dzięki której rozsławiają  naszą  gminę. 

Proszę  Wójta Gminy Gać  panią Grażynę  Pieniążek  o  wręczenie  zaproszonym uczniom i ich 

nauczycielom  pamiątkowych  dyplomów  oraz  nagród  książkowych. 

   

  Wójt  Gminy wraz  z Przewodniczącym  Rady Gminy  dokonali  wręczenia  dyplomów i  nagród  

książkowych. Wyróżnieni  uczniowie krótko prezentowali  swoje  osiągnięcia. 

Wyróżnienia  otrzymali : 

Mateusz Ruchała- S P w Ostrowie 

Paulina Sochacka – ZS w Gaci 

Joanna Wierzbińska – ZS w Gaci 

Weronika Olbrycht- ZS w Gaci 

Damian Balawejder- ZS w Gaci 

Anna Sekreta -ZS w Dębowie 

Mateusz Ziemniak- S P w Białobokach 

Justyna Hawro- ZS w Gaci 

Paulina Drozd- ZS w Gaci 

Weronika Jakielaszek- ZS w Gaci 

 

Tytuł najzdolniejszego ucznia Gminy Gać w roku szkolnym 2011/2011 przyznano Paulinie Sochackiej. 
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Dyplomami uhonorowano również nauczycieli, którzy przyczynili się do sukcesów swoich uczniów: 

Pani Bożena Balawender 

Pani Dorota Winter 

Pani Bożena Lasek 

Pani Alicja Kwiatkowska- Paluch 

Pani Maria Ziętek- Leśnicka 

Pani Wanda Fołta 

Pan Piotr Grad 

Pan Tadeusz Kalamarz 

3. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  wniosła   o  : 

Wprowadzenie  do  porządku  obrad   projektów uchwał dotyczących  zmiany planów odnowy 

miejscowości : tj. zatwierdzenia  nowych planów  odnowy dla miejscowości : Białoboki, Dębów, Gać, 

Mikulice i Wolica. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  w  zarządzeniu  sesji   porządek   wraz  ze  zmianami  

wniesionymi   przez  Wójta.  

Za  przyjęciem   porządku   głosowało - 14 Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Porządek  obrad  został   przyjęty jednogłośnie. 

 

 
Porządek  obrad po zmianach : 
  
1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uroczyste  wręczenie  wyróżnień dla nauczycieli  i  uczniów osiągających  wysokie  wyniki                   

w olimpiadach i konkursach miedzyszkolnych.   

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Gać. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Gać z realizacji zadań w okresie  międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy Gać.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gać miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia           w miejscu i poza miejscem 

sprzedaży.  
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8. Podjęcie uchwały  w  sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gać liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 

 

9. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  nadania statutów sołectwom Gminy Gać. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  rok 2011. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości Białoboki. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości Dębów. 

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości Mikulice.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości Gać. 

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości Wolica. 

16. Interpelacje i zapytania.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie sesji. 

 

 

 

 



 4 

 

4. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół X      Sesji  Rady   Gminy  był  dostępny  w  biurze   rady    oraz  wystawiony  

przed  sesją.  

 

Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 
 

  

Za  przyjęciem  protokołu z X  Sesji   głosowało 14   Radnych . 

Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół z X sesji został  przyjęty. 

5. 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, 9. 

6. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 

Sprawozdanie z  obrad  połączonych Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej, Kultury, Zdrowia i Sportu 

Rady Gminy Gać  z  dnia 20 czerwca  2011 roku  przedstawił przewodniczący komisji.   

 Rada Gminy  wysłuchała  przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 10  do  

protokołu. 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.     

Sprawozdanie  z obrad połączonych Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego , Komisji Budżetowej            

i Komisji Statutowej  przedstawił  Sekretarz  Gminy Janusz Wajhajmer. Sprawozdanie  stanowi  załącznik 

nr 11 do  protokołu.  

Nie  zgłoszono  uwag  do  sprawozdania           

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie   zasad usytuowania  na  terenie  Gminy Gać   miejsc  sprzedaży               

i podawania napojów  alkoholowych  przeznaczonych do  spożycia w miejscu i poza miejscem  

sprzedaży.  

 

Sekretarz  Gminy   przedstawił projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem   informując, że  komisje  

pozytywnie  zaopiniowały   projekt. 

Przewodniczący  Komisji   przedstawił  wniosek  Komisji Budżetowej  pozytywnie  opiniujący  projekt  

uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie 

W  wyniku  głosowania : 
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  Za  projektem  głosowało – 12 Radnych ;  przeciw  było -0  ; wstrzymało się-  2  

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XI/58/2011 i stanowi  załącznik  nr 12  do  protokołu. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  zasad usytuowania na terenie  Gminy Gać  miejsc  

sprzedaży i  podawania  napojów  alkoholowych przeznaczonych do  spożycia  w  miejscu  i poza 

miejscem sprzedaży. 
Sekretarz  Gminy   przedstawił  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiając  stanowisko  komisji 

w tej  sprawie.  

Projekt uchwały  odczytał  Przewodniczący  Rady  Gminy. 

 

Głos  zabrał  Radny  Emil Pacuła  

Radny uważa , że  nie  ma  potrzeby ograniczania  ilości  punktów  sprzedaży- ustawowo  też  nie  jest   to 

uregulowane. 

 

Radca Prawny Joanna  Litwin  zabierając  głos w  tej  sprawie  wyjaśniła , że  ustawa  nakazuje  określenie  

liczby  punków . 

 

Radny Bogdan Bącal 

Zabierając głos zadał  pytanie:  co  trzeba będzie  zrobić  jeśli  kolejni  przedsiębiorcy  będą  ubiegać  się  

o  wydanie  zezwolenia- gdyż  limit,  który  ustalamy  na  dzisiejszej  sesji  jest  wykorzystany. 

 

Radca Prawny  

Rada  Gminy  może  w  drodze  uchwały  dokonać  zmiany jeśli  uzna  , że  jest  to  korzystne i właściwe. 

 

Radny Bogdan Bącal  

Wnioskuje  aby  zwiększyć  ilość punktów w których można  prowadzić  sprzedaż napojów alkoholowych  

o zawartości alkoholu powyżej 4,5 %. 

 

Radny Marian Majcher  

Złożył  wniosek  aby  liczba  punktów  o  których  mowa   w par.1 pkt 2 pozostała na  poprzednim 

poziomie. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  w  pierwszej  kolejności  wniosek Radnego 

Bogdana Bącala. 

 

Za  wnioskiem głosowało  5 Radnych ; wstrzymało się od głosu  3 Radnych   przeciw głosowało 4  

Radnych.  

 

Wobec powyższego  wniosek  Radnego  Mariana Majcher  stał  się  bezzasadny. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  całości wraz  z  wnioskiem 

Radnego  Bogdana Bącala : „Ustala się  na  terenie  Gminy Gać  8 wyodrębnionych stałych  punktów   

sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej 4,5 %  alkoholu / z  wyjątkiem piwa /                  

z  przeznaczeniem  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży”. 

 

Za projektem uchwały głosowało 12 Radnych, wstrzymało się  od  głosu – 1 Radny , przeciw – 1 Radny  

 

Uchwała została  zarejestrowana  pod NR XI/59/2011 i stanowi  załącznik nr 13   do protokołu. 
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9. Podjęcie   uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Gać. 

 

Sekretarz Gminy  przedstawił  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  wraz  z  załącznikami. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały. 

Sekretarz  Gminy  zaproponował  Radnym  przyjęcie  następującego  sposobu pracy   nad  projektami. 

Najpierw Rada Gminy odniesie  się  w  drodze  głosowania  do  projektów  zmian zaproponowanych przez  

komisje – dotyczących w wszystkich  statutów. 

W  następnej  kolejności  należy   poddać  pod  głosowanie projekty  zmian  dotyczące  liczby członków  

Rady  Sołeckiej  - te  wnioski muszą  być  głosowane  oddzielnie  dla  każdego  sołectwa. 

W  następnej  kolejności  statut   każdego sołectwa   wraz  z  wszystkimi  zmianami.  

Na  końcu  cały  projekt  uchwały  wraz  z  załącznikami. 

Projekt  uchwały  odczytał  Zastępca Przewodniczącego  Rady  Gminy pan Mieczysław Homik. 

Poszczególne  wnioski  dotyczące  wszystkich  statutów głosowano oddzielnie. 

Wniosek 1  

W § 10 komisja  proponuje  następujący  zapis : 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 

 

 1) z własnej inicjatywy 

 2) na pisemny wniosek: 

 co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. 

 Rady Sołeckiej 

 Rady Gminy  lub Wójta  

2. Zebranie wiejskie może być też zwołane bezpośrednio przez Wójta . 

 Dodatkowe  pytanie  w  tej  sprawie  zadał  Radny  Bogdan Bącal  

Przewodniczący  Rady  Gminy  wyjaśnił   charakter propozycji. Wobec  braku  dyskusji  poddał wniosek  

pod  głosowanie .  

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0  

 

Wniosek 2 

 

W § 11 komisja  proponuje  zapisanie  pkt 3 w  brzmieniu: 

 

3.  O miejscu i  terminie  zebrania  winien być  poinformowany Wójt Gminy. 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0  

 

Wniosek 3 

 

W § 12 komisja  proponuje  aby  pkt 3  miał  następujące  brzmienie: 

3. W przypadku  braku określonego w pkt.1 i 2 kworum, następne Zebranie odbywa się po  

    upływie 15 minut od wyznaczonego I terminu  bez  progu  dotyczącego  liczby  uczestniczących. 

Uchwały podejmowane w drugim terminie są wiążące. 
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Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0  

 

Wniosek 4 

W § 21 komisja  proponuje,  aby pkt 3 miał następujące  brzmienie (dotyczy sołectwa Białoboki) : 

3. Rada Sołecka składa się z 5 do 7 osób i ma charakter opiniodawczo – doradczy. 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 

 

 

Wniosek 5  

W § 21 komisja  proponuje,  aby pkt 5 miał następujące  brzmienie: 

5. Pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów na  członków  Rady Sołeckiej przysługuje  w kolejności:  

Sołtysowi , następnie organizacjom i stowarzyszeniom działającym na  terenie sołectwa, 

mieszkańcom. 

6. Kadencja Rady Sołeckiej kończy się wraz z kadencją Sołtysa.  

7. W przypadku  rezygnacji  członka Rady Sołeckiej w czasie  kadencji Zebranie  Wiejskie dokonuje 

wyborów uzupełniających . 

 

 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 

 

Wniosek 6 

§ 23 przyjmuje  następujące  brzmienie : 

Rada Sołecka w szczególności: 

  

 1) występuje wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców              

w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu mieszkańców sołectwa, 

 2) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację; 

 3)  współdziała z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządów w pracach na rzecz 

sołectwa. 

 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 

  

Wniosek 7 

W § 24 komisja  proponuje,  aby pkt 5 miał następujące  brzmienie: 

5. Termin wyborów o których mowa w ust.4 winien zwierać się pomiędzy 60 a 150 dniem od dnia  

złożenia Ślubowania  przez  Wójta  Gminy. 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 

 

Wniosek 8 

 W § 32  : Jeśli  Rada  Gminy podejmie uchwałę  o  wyodrębnieniu funduszu , o którym mowa  w ust.1 

o przeznaczeniu środków  decyduje Zebranie Wiejskie   decyduje  Zebranie  Wiejskie   zwołane            

trybie § 10. 
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Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  Statut sołectwa Białoboki wraz  z  poprawkami  

przegłosowanymi  w ramach  wniosków od 1 do 8 . Statut Sołectwa  Białoboki stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały . 

Za projektem  statutu wraz  z  poprawkami  - 14 Radnych  

Przeciw – 0 Radnych  

Wstrzymujących się – 0 Radnych  

 

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  Statut Sołectwa Mikulice  wraz  z  poprawkami  

przegłosowanymi  w ramach  wniosków od 1 do 8 . Statut Sołectwa  Mikulice  stanowi załącznik nr 4 do 

uchwały . 

Za projektem  statutu wraz  z  poprawkami  - 14 Radnych  

Przeciw – 0 Radnych  

Wstrzymujących się – 0 Radnych  

 

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  Statut Sołectwa Ostrów  wraz  z  poprawkami  

przegłosowanymi  w ramach  wniosków od 1 do 8 . Statut Sołectwa  Ostrów  stanowi załącznik nr 5  do 

uchwały . 

Za projektem  statutu wraz  z  poprawkami  - 14 Radnych  

Przeciw – 0 Radnych  

Wstrzymujących się – 0 Radnych  

 

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  Statut sołectwa Wolica  wraz  z  poprawkami  

przegłosowanymi  w ramach  wniosków od 1 do 8 . Statut Sołectwa  Wolica  stanowi załącznik nr 6 do 

uchwały . 

Za projektem  statutu wraz  z  poprawkami  - 14 Radnych  

Przeciw – 0 Radnych  

Wstrzymujących się – 0 Radnych  

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wniosek : 

W § 21  dla Sołectwa Dębów  komisja proponuje  aby pkt 3 miał następujące  brzmienie  : 

3. Rada Sołecka składa się z 8 do 12 osób i ma charakter opiniodawczo – doradczy. 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  Statut Sołectwa Dębów   wraz  z  poprawkami  

przegłosowanymi  w ramach  wniosków od 1 do 8  uwzględniając wniosek dotyczący  liczby członków  

Rady  Sołeckiej   w  liczbie 8 do 12 . Statut Sołectwa  Dębów  stanowi załącznik nr 2 do uchwały . 

Za projektem  statutu wraz  z  poprawkami  - 14 Radnych  

Przeciw – 0 Radnych  

Wstrzymujących się – 0 Radnych 

 

Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wniosek : 

W § 21  dla Sołectwa Gać   komisja proponuje  aby pkt 3 miał następujące  brzmienie  : 

1. Rada Sołecka składa się z 10 do 18 osób i ma charakter opiniodawczo – doradczy. 

Za  wnioskiem  komisji : 14 

Przeciw : 0  

Wstrzymujący się: 0 
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Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  Statut Sołectwa Gać    wraz  z  poprawkami  

przegłosowanymi  w ramach  wniosków od 1 do 8  uwzględniając wniosek dotyczący  liczby członków  

Rady  Sołeckiej   w  liczbie 10 do 18 . Statut Sołectwa  Gać   stanowi załącznik nr 3 do uchwały . 

Za projektem  statutu wraz  z  poprawkami  - 14 Radnych  

Przeciw – 0 Radnych  

Wstrzymujących się – 0 Radnych 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  cały  projekt  uchwały  wraz  z  załącznikami  od 

1 do 6  

Za  projektem  uchwało  głosowało – 14 Radnych  

Przeciw – 0  

Wstrzymało się od  głosu - 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XI/60/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr  14 protokołu . 

 

10. Podjęcie  uchwały  w  wprowadzenia  zmian  w  Budżecie  Gminy  na  rok  2011  

 
 

Projekt uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  przedstawiła  Skarbnik  Gminy  pani Barbara  Krupa. 

 

Radny  Bogdan  Bącal zwrócił  się  z  zapytaniem  dotyczących  zmian  w  budżecie  związanych                      

z  oczyszczalnią  ścieków . Jakie  prace  należy  wykonać i  jaka  jest  przyczyna  tych  wydatków. 

 

Wyjaśnień  udzielił  Kierownik  Referatu  pan  Mariusz  Pawlak. 

W  trakcie  eksploatacji  następuje  zużycie  elementów  w  związku  z  powyższym  trzeba  sukcesywnie  

inwestować  w  remonty  urządzeń. 

 

Radny  Emil Pacuła  

Zadał  dodatkowe  pytanie  dotyczące  sposobu  technicznego  wykonania  tego  remontu. 

 

Wójt  Gminy  pani Grażyna Pieniążek  udzieliła  dodatkowych  wyjaśnień. Dodała  , że  Rada  Gminy  tej  

kadencji  będzie  musiała  znaleźć  środki  na  rozbudowę  oczyszczalni. 

 

Radny  Zbigniew Sas  

Przedstawił  problem  bardzo  słabego  oczyszczania  ścieków   przez  oczyszczalnię  w sąsiedniej  

gminnie  tj. Gmina  Markowa. Najlepiej  to  widać  podczas  czyszczenia  koryta  rzeki  Markówka. 

 

Radny  Emil  Pacuła  

Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków jest  przed  nami i  musimy  się  do  tego  przygotować. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosownie 
   

za:14  . przeciw: 0 wstrzymało: 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XI/61/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu . 
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11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości  Białoboki  

Kierownik  referatu  przedstawił  projekt   uchwały   wraz  z    uzasadnieniem. Wyjaśnił , że  miejscowości  

miały  przyjęte  plany  odnowy. Dzisiejsza  zmiana  związana  jest  ze  zmianą  czasokresu  

obowiązywania  planu. 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie. Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  

głosowanie.  

za: 14  przeciw: 0 wstrzymało: 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XI/62/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  16  do  protokołu. 

 

12 .Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości  Dębów.  

Kierownik  referatu  przedstawił  projekt   uchwały . 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

za: 14  przeciw: 0 wstrzymało: 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XI/63/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  17  do  protokołu.  

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości  Mikulice.  

Kierownik  referatu  przedstawił  projekt   uchwały . 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

za: 14  przeciw: 0 wstrzymało: 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XI/64/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  18  do  protokołu. 
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14.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości  Gać.  

Kierownik  referatu  przedstawił  projekt   uchwały . 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

za: 14  przeciw: 0 wstrzymało: 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XI/65/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  19  do  protokołu. 

15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości  Wolica.  

Kierownik  referatu  przedstawił  projekt   uchwały . 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

za: 14  przeciw: 0 wstrzymało: 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XI/66/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  20 do  protokołu. 

16. Interpelacje  i  zapytania. Wolne  wnioski. 

Radny  Emil Pacuła  

Zabrał  głos  w  sprawie  inwestycji – remont  drogi powiatowej. Wiele  zjazdów  z  tej  drogi  jest  

wykonany  w  sposób  uniemożliwiający  korzystanie  z  tej  drogi. Wjazd  na  drogę  powiatową  jest  

często  niemożliwy. Prosi  o  interwencję  do Starostwa  w  tej  sprawie,  zwłaszcza , że  inwestycja  jest  

finansowana  w  dużej  części  z  budżetu  Gminy.  

Zbigniew  Sas  

Zabierając  głos  w  tej  sprawie  dodał  , że  takich  zjazdów  jest  więcej. Kierownik  budowy  , który  

przez  Starostwo  był  wyznaczony  do  zgłaszania  tego  typu  usterek  niezbyt  chętnie  tych  uwag  

słucha, nie reaguje  na  składane  wnioski. Radny  przekazał   , że  Starosta  też  miał  przedstawione  

nasze  uwagi,  ale  nie  reaguje. Starosta stwierdza natomiast  , że  Gmina  Gać  nie  wywiązuje  się  ze  

zobowiązań  finansowych związanych  z  tą  inwestycją.  

Pan Tadeusz  Buczek  
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Wskazał  także  usterki  na  remontowanej  drodze. Zwrócił  też  uwagę  , że  na  uwagi  przekazywane  

Starostwo  jakby  nie  reagowało.  

Radny  Eugeniusz  Bawor 

Przebudowano  przepusty  w  Dębowie. Część z  nich  przebudowywano dwukrotnie . Kierownik budowy  

twierdzi , że  za  wszystko  ma  płacone  i on  może  kilkakrotnie  ten  sam  przepust  przebudowywać. Wg 

Radnego   jest to  marnotrawstwo  środków .  Nie  wystarcza  pieniędzy  na  przepusty  i  zjazdy  nieujęte 

w  projekcie –a jeszcze dodatkowo środki     są  marnotrawione na kilkakrotne  wykonywanie  tych  

samych  elementów.  

Wójt  Gminy  Gać  Grażyna  Pieniążek  

Dokumentacja  jest  wykonana  fatalnie  i  organizacja  remontu  też  nie  jest  najlepsza. Nie  tak  powinna  

wyglądać  realizacja  tego  zadania.  

Radny  Eugeniusz  Bawor 

Istniejące przepusty demontowane    są  w sposób jakby  bezmyślny. Dobre  betony , które  można  by  

wykorzystać  do  budowy    są  wrzucane  jako  gruz  i  wywożone. Brak  jest  gospodarności. 

Pan  Stanisław Zając  

Zajmując głos  zgłosił  uwagi  dotyczące  jakości  remontu. Wskazał elementy , które są  źle  wykonane. 

Uwagi  zostały  zanotowane celem  przekazania  do  Starostwa. 

Wójt  Gminy  Gać  

Wszystkie  państwa  uwagi  są  na  bieżąco  przekazywane  na  radach  budowy, odzew  w  tej  sprawie  

jest  niewielki. Jest  niestety wiele  usterek  . Zastoiska  wody  jednoznacznie  pokazują  błędy  i  usterki             

w  wykonawstwie .    Starostwo  argumentuje  to  tym  , że  inwestycja  jest  niedoszacowana  ,  brak  jest  

pieniędzy.  

Radny  Eugeniusz  Bawor  

Ludzie  zgłaszają  sołtysowi usterki , my  naprawdę  działamy – przekazujemy , interweniujemy ,  ale  

efektów  nie  widać.  Ludzie  nie  uwierzą  nam  , że  robimy  wszystko,  aby  jakość  inwestycji  była  

dobra.   
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Wójt  Gminy  Gać  

Niestety  taka  forma  finansowania  inwestycji  jest  dla  nas  fatalna. Dajemy  środki,  a  tak  naprawdę  

nie  mamy  żadnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Naszych  uwag  nikt  nie  słucha,  a  

przynajmniej  nie  widać  aby  reagowano  na  nie. 

Radny  Bogdan  Bącal 

Zadał  pytanie  czy  przy  końcowym  odbiorze  będzie  przedstawiciel  Gminy. Skoro  nie  mamy  

wpływu  na  przebieg  budowy  to  przy  odbiorze  musimy  nasze  uwagi  zapisać w protokole. 

Wójt  Gminy  

Nasze  uwagi  nie  będą  mogły  dotyczyć  rzeczy , które  nie  były  zaprojektowane lub  były źle  

zaprojektowane. Przykład  zjazdów – wg  projektu  założono  zjazdy  o  szerokości  3m . To  rozwiązanie  

się  nie  sprawdza, zjazdy  są  za  wąskie. Niestety  wykonawca  robi  tak  jak  ma  w  dokumentacji. My  

przy  odbiorze  możemy  usterkować  np.  zastoiska  wody, natomiast  brak zajazdów,  czy  to  , że  zjazd  

jest  tylko  szerokości  3  m,  nie  może  być  przedmiotem  usterkowania. Niestety  inwestycja  jest  źle  

zaprojektowana, brak  wielu  elementów  np. brak  wysepek  na  przystankach  autobusowych - trudno  

będzie  to  zmienić  , gdyż  potrzeba  dodatkowych  na  to    środków.  

Radny  Zbigniew  Sas  

Starosta  Przeworski  na  sesji  Rady  Gminy  podał  , że  wszystkie  zjazdy  do  posesji  mają  być  

wyasfaltowane, społeczeństwo  pyta  czy  tak  będzie. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Najgorszym  jest  to  , że  Starosta  podając  zaangażowanie  Gminy  w  inwestycję  zaniża  kwoty ,które 

gmina  przekazała  w  formie  dotacji  . 

Radny  Marian Majcher  

Na  wszelkich  spotkaniach,    sesjach  Rady Powiatu , należy  przekazywać  wszelkie  uwagi  w  sprawie  

remontowanej  drogi . 

Sołtys wsi  Białoboki  pan  Ryszard Balawender  

Przystanek  w  Białobokach  jest  zaniżony. Niestety nie zaprojektowano  niczego ani  kostki ani  asfaltu. 

Nie  można  będzie  tak  naprawdę  korzystać  z  tego  przystanku. 
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Radny  Józef  Reizer  

Zadał pytanie  do  Radnego  powiatowego czy  rowy  w  miejscowości  Ostrów  , przy  drodze  

powiatowej,  będą  wykopane. To  jest  ważne  dla  stanu  drogi. 

Janusz  Wajhajmer  

Sprawę  zgłaszano  niejednokrotnie  do  Starostwa , ale  póki  co  nie będzie  to  wykonywane. Dodatkowo  

wyjaśniono,  iż  planowany  jest  remont   tej drogi ze środków otrzymanych  od  firmy  prowadzącej  

badania  geologiczne. Remont ten  będzie  realizowany  po  zakończeniu  prac  wiertniczych. 

Radny Bogdan Bącal  

W  czasie  regulacji  koryta  rzeki  Markówki  dało  się  zauważyć , że  rzeka  jest  znacząco  

zanieczyszczona. Być  może  oczyszczalnia  w  Markowej  ,źle  pracuje. Powinniśmy  tą  sprawą  się  

zająć, aby  ścieki  z  Markowej  spełniały  określone  normy.  Powinniśmy  chociażby  grzecznościowo  

wskazać  panu  Wójtowi   uchybienia  w  tej  sprawie. 

Radny  Zbigniew  Sas 

Zabrał  głos  w  sprawie dotyczącej  mienia  Uniwersytetu  Ludowego  w  Gaci. Stwierdził , iż Pan  

Korsak  twierdzi  , że np. biblioteka znajdująca  się  w  budynku   jest  własnością  prywatną . Co  należy  

zrobić  w  tej  sprawie. Czy  wydać  zbory , o które wnioskuje  pan  Korsak. 

Wójt  Gminy  Gać  

Ksiązki  znajdujące  się  tam    nie  przedstawiają  żadnej  wartości,  są w  większości  makulaturą. Pan 

Korsak  co  było  wartościowe   już  dawno  zabrał i sprzedał .  Nie  ma  tam już  wartościowych  rzeczy.  

Jeśli  pan  Korsak  pisemnie  oświadczy , że książki, czy  inne przedmioty  znajdujące  się  tam  w  ich  

dawnym  mieszkaniu - są  jego  prywatną  własnością -  może warto to  oddać.  

Radny  Zbigniew  Sas  

Uważa  , że  Pan  Korsak  nie  powinien  tam  wchodzić. Wiele  złego  tam  już  uczynił. 

Radny  Marian  Majcher  

Skoro  przez  20  lat  nikt  tam  nie  zaglądał,  to  co  teraz  tam  może  jeszcze  znaleźć.  

Wójt Gminy  Gać  
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Może  warto  pana  Korsaka  zaprosić  na  Sesję Rady,  aby  wyjaśnił , dlaczego  tam  jeszcze  chciałby  

wchodzić  do  budynku ,  co  jest tego  przyczyną. Pan  Korsak  twierdzi  , że  poprzednia Rada , poprzedni 

Wójt  Gminy  uniemożliwili  mu  zabranie  jego  prywatnego  mienia. 

Radny  Zbigniew  Tonia  

Wnioskuje,  iż nie  warto  dyskutować  w  tej  sprawie. Należy  pozostawić  decyzję  Wójtowi. Jeśli Wójt  

uzna ,że pan Korsak powinien jakieś  rzeczy  zabrać , to Wójt   ma  prawo  do  takiej  decyzji.  

Radny Bogdan Bącal  

Należy  dokonać  inwentaryzacji  mienia , jeśli  do  tej  pory  tego  nie  zrobiono.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Stwierdził iż, warto  dyskutować  , może  jakiś  dobry  pomysł w  tej  sprawie wypracujemy wspólnie.    

Sekretarz  Gminy  Janusz Wajhajmer  

Gmina  od  Skarbu  Państwa  otrzymała  działkę  wraz  z  budynkiem. Nikt  nic  nie  mówił  o  zawartości. 

Spisywanie  przez  kilku  ludzi, przez  kilka dni   znajdującej    się  w  budynku  zawartości mija  się  z  

celem . W mojej  ocenie  jeśli  Pan  Korsak  uważa i  takie  oświadczenie  przedstawi ,że  rzeczy  

znajdujące  się  w  jego  mieszkaniu  stanowią  jego  własność - należy  mu ją  wydać.  

Wójt  Gminy  pani Grażyna  Pieniążek 

Tam naprawdę  nie  ma  niczego  wartościowego. Jeśli pan Korsak ma  jakieś  rzeczy  do  zabrania  to  

warto   określając  mu    na  to  czas - wydać  to  co  jest  jego  własnością -  co oświadczy  , że  jest  jego.  

I raz  na  zawsze  zamknąć  tą  sprawę.  

 

Radny Marian  Majcher  

To  co pan Korsak   dostanie  to  tylko  akt  naszej  dobrej  woli.  W  końcu  miał  wiele  czasu  aby  już  

dawno  pozabierać  co  swoje.   

 

  

 17. Zakończenie  sesji 

 

 Wobec  wyczerpania  porządku  obrad   Przewodniczący  Rady Gminy Radny  Lesław Stańko   zakończył  

obrady .  
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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 Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu  
11. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz  Komisji  

Statutowej  
12. Uchwała Nr XI/58/2011 
13. Uchwała Nr XI/59/2011 
14. Uchwała Nr XI/60/2011 
15. Uchwała Nr XI/61/2011 
16. Uchwała Nr XI/62/2011 
17. Uchwała Nr XI/63/2011 
18. Uchwała Nr XI/64/2011 
19. Uchwała Nr XI/65/2011 
20. Uchwała Nt XI/66/2011 


