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 Protokół :  

 XII Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 21 lipca     2011   spisany  w  godzinach  16.00 -18.30 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy  15  Radnych  co  stanowi 100  %ogółu.                   

Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W   związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .  

2. 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   projekt  uchwały  w  sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym     dla uczniów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek  Wójta  

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 15  Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław Stańko    

Wniósł o zdjęcie  z porządku  obrad  trzech  projektów  uchwał  

1) Projekt uchwały  w sprawie: ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać  na 

2011 rok. 

2) Projekt  uchwały  w  sprawie : przyjęcia na rok 2011 planów  pracy Komisji Stałych. 

3) Projekt uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia  Wójta  Gminy  Gać. 

 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek 1 

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 15 Radnych.  
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Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę .  

 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek 2 

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 15  Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek 3 

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało -  15 Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

Na  sesję  Rady  przybyli  przedstawiciele  Powiatowego Zarządu Dróg : dyrektor Tomasz Lenar 
oraz  inspektor pani Zięzio. 

Przewodniczący  przywitał  przybyłych  gości. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Odczytał   porządek  obrad  po  uwzględnieniu  przegłosowanych  zmian : 

1.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XI 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 wprowadzenia  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gać. 

7.Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały  Nr 250/XLII/2010  dotyczącej  utworzenia Świetlicy 

Wiejskiej w miejscowości Ostrów. 

8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie utworzenia Komisji    Gospodarki     i Budżetu Rady  Gminy Gać. 

9.Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia Komisji    Oświaty i Spraw Społecznych Rady  Gminy. 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym        

dla uczniów. 

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

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydzierżawienia w  ramach  przetargu  nieograniczonego gruntu 

rolnego  Mienia Komunalnego  położnego  w  miejscowości Ostrów. 

13.Interpelacje i zapytania.  

14.Wolne wnioski.  

15.Zakończenie sesji. 

 

Poddał   porządek   obrad  pod  głosowanie  

Kto jest za  przyjęciem  przedstawionego porządku  obrad     

Kto  jest za                15  Radnych  
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Wstrzymujące się  - 0 Radnych  

Przeciw – 0   Radnych    

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził  , że  porządek został przyjęty 

 

3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

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

wystawiony  przed  sesją.  

 

Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 

Uwag  nie  zgłoszono. 
 

  

Za  przyjęciem  protokołu z XI  Sesji   głosowało 15  Radnych . 

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

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.  

Nie  wniesiono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania. 

5. 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 Oświaty 

 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  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego . 

Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 11 do  protokołu.  

Nie  zgłoszono  uwag  do  sprawozdania           
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Gać.  

 

Skarbnik   Gminy  pani Barbara Krupa   
przedstawiła projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem   informując, że  komisje  pozytywnie  

zaopiniowały   projekt. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisje pozytywnie   zaopiniowały   projekt  uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie 

W  wyniku  głosowania : 

  Za  projektem  głosowało – 15  Radnych ;  

 przeciw  było -0  ; 

 wstrzymało się- 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XII/67 /2011 i stanowi  załącznik  nr 12  do  protokołu. 

 
7. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały  Nr 250/XLII/2010  dotyczącej  utworzenia 

Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ostrów. 

 
Sekretarz  Gminy    
przedstawił  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiając  stanowisko  komisji w tej  sprawie.  

Projekt uchwały  odczytał  Przewodniczący  Rady  Gminy. 

 

Wobec  braku  dyskutantów  

Przewodniczący Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   

 

Za projektem uchwały głosowało 15 Radnych,  

wstrzymało się  od  głosu – 0   

przeciw – 0 

 

Uchwała została  zarejestrowana  pod NR  XII/68/2011 i stanowi  załącznik nr 13   do protokołu. 

 

 
 

 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie utworzenia Komisji    Gospodarki    i Budżetu Rady  Gminy Gać. 

Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko  
 

Projekt  uchwały  został  Państwu  przesłany  w  materiałach . 

Zgodnie  z § 47 Statutu Gminy  

 

1. Rada  w drodze  uchwały ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 

określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

../../uchwaly/20110721_XII_67/uchwala_67%20i%2072/UCHWAŁA%20%20WPF.docx
../../uchwaly/20110721_XII_67/68_switlica_ostrow.doc
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2. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania  

z działalności. 

3. Pracą  komisji   kieruje jej  przewodniczący  wybrany  spośród członków komisji  . 

4. Radny  może  być  członkiem  dwóch  komisji stałych , a  przewodniczącym  tylko  jednej. 

5. Propozycje  składu  osobowego  komisji oraz  zmian  w  tym  składzie  przedstawia  

Przewodniczący  Rady   na  wniosek  zainteresowanych  radnych , klubów radnych . 

6. Komisje  stałe  mogą  liczyć   do  siedmiu  radnych . 

 

Na posiedzeniu połączonych komisji : Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa    i Rozwoju Gospodarczego 

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Gać  przyjęto wniosek, aby  komisja  składała  się  z  7 

członków. 

Jeśli  nie  zostanie  zgłoszona  inna  propozycja do  dalszej  pracy przyjmiemy  ten  wniosek.   

 

Na  wniosek  Przewodniczącego  Klubu PSL pana Emila  Pacułę Przewodniczący  Rady  Gminy  zarządził 

5-minutową przerwę. 

 

Po zasięgnięciu  opinii przewodniczących  klubów Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  

następujący  skład komisji : 

 

1. Marek Kojder    

2. Zbigniew Tonia  

3. Eugeniusz Bawor 

4. Mieczysław Homik  

5. Zbigniew Sas 

6. Józef Reizer 

7. Marian Majcher   

 

Wskazani  Radni  wyrazili   zgodę  na  pracę  w tej  komisji. 

Zastępca  przewodniczącego  odczytał  projekt  uchwały. 

 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 
Za  projektem  uchwało  głosowało – 11  Radnych  

Przeciw – 1  

Wstrzymało się od  głosu - 3 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XII/69/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr  14 protokołu. 

 

Na  obrady  przybył  Starosta  Przeworski  pan Zbigniew Kiszka.  
Przewodniczący  Rady  Gminy  przywitał  Starostę , zaprosił  do  stołu prezydialnego. 

 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia Komisji    Oświaty i Spraw Społecznych Rady  Gminy. 

 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Na posiedzeniu połączonych komisji : Oświaty i Komisji Pomocy Społecznej Zdrowia i Sportu Rady 

Gminy Gać  przyjęto wniosek, aby  komisja  składała  się  z  7 członków. 

Jeśli  nie  zostanie  zgłoszona  inna  propozycja do  dalszej  pracy przyjmiemy  ten  wniosek.   

Po zasięgnięciu  opinii Przewodniczących  Klubów  proponuję następujący  skład komisji. 

1. Łukasz Kud 

2. Krzysztof Dyrkacz 

../../uchwaly/20110721_XII_67/69_komisja_gospodarki_budżetu.doc
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3. Franciszek Kiełb 

4. Edward Kowalik 

5.  Emil Pacuła 

6.  Danuta Pieniążek 
 

 

Zastępca Przewodniczącego  przedstawił projekt  uchwały . 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosownie 
   

Za – 12 Radnych   

przeciw: -  0  

wstrzymało:-   3 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XII/70/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu . 
 

 
 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym        dla uczniów. 

Przedstawiciel ZEAPO pani Renata Matuszek  

 przedstawiła  projekt  uchwały  wraz  z uzasadnieniem. Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

za: - 15 Radnych  

przeciw: - 0   Radnych   

wstrzymało: - 0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XII/71/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  16  do  protokołu. 

 

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

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

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

za:  - 15 Radnych  

 przeciw:  - 0  

../../uchwaly/20110721_XII_67/70_komisja_oswiaty_spraw_spolecznych.doc
../../uchwaly/20110721_XII_67/71_regulamin%20udzielania%20pomocy%20materialnej%202011.docx
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wstrzymało: -  0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XII/72/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  17  do  protokołu.  

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydzierżawienia w  ramach  przetargu  nieograniczonego gruntu 

rolnego  Mienia Komunalnego  położnego  w  miejscowości Ostrów.  

Sekretarz Urzędu pan Janusz Wajhajmer   przedstawił  projekt   uchwały  wraz  z uzasadnieniem.                    

W  uzasadnieniu  podał , że  działki  będące  przedmiotem  tej  uchwały  nie  znalazły  dzierżawcy                     

w  drodze  przetargu  ograniczonego  (dla  mieszkańców  Ostrowa) w związku  z  tym proponuję  się  

uchwałę umożliwiającą  wydzierżawienie  w  drodze  przetargu  nieograniczonego. 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  oraz  poddał  projekt  uchwały  pod  

głosowanie.  

za:   przeciw:    - 15 Radnych   

wstrzymało: - 0 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XII/73/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  18  do  protokołu. 

13. Interpelacje  i  zapytania.  

Nie  zgłoszono   interpelacji. 

14.Wolne  wnioski. 

Starosta  Przeworski  pan Zbigniew Koszka  

 

W swoim  wystąpieniu przedstawił , że  2 lata  temu podjęto  strategiczną   decyzję  dotyczącą Gminy Gać 

–  modernizacja  dróg powiatowych. Dzięki  temu  , że  Starostwo pozyskało partnera można  było 

uzyskać  dofinansowanie 10 mln złotych. Na  początku  tamtej  kadencji w ramach konwentu Wójtów         

i Burmistrzów  -rok 2007- mając  na  uwadze  stan  dróg  powiatowych  ustalono , że Starostwo  będzie  

składać  wnioski  na  remonty  dróg  w  ramach instrumentów  umożliwiających   dofinansowanie,                   

a  Gminy  będą  współfinansować wkład własny na  te zadania  na  zasadzie  dotacji -  w proporcjach 66% 

Gminy – 33% Starostwo – dotyczy RPO, oraz 50/50 - dotyczy pozostałych  remontów  dróg. Złożono 

wniosek  umożliwiający  gruntowny  remont  tej  drogi. Drogi  na  terenie  Gminy  Gać  zostaną  

wyremontowane  bardzo  wszechstronnie – pobocza , przepusty , zjazdy. Nie  tylko  nakładki tak  jak  to  

wykonano  na  terenie  Gminy Zarzecze.  

Oznajmił, że : 

Dzisiaj  biorąc  pod  uwagę to  , że   miały  być  przyjęte  przez  Radę  Gminy  decyzje o  zwiększeniu  

finansowania tego  remontu, a nie  zostały podjęte  – ze  względu  na  niezbędne roboty  dodatkowe, 

poniesione  dodatkowe koszty - żałuję że  powiat podjął się  tego  zadania. Stawiacie  Państwo  budżet 

../../uchwaly/20110721_XII_67/uchwala_67%20i%2072/UCHWAŁA%20zmiany%20w%20budżecie.docx
../../uchwaly/20110721_XII_67/73_ostrow_dzierzawa.doc
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powiatu  w  bardzo  trudnej  sytuacji. Dlatego  dzisiaj wraz  z  dyrektorem jesteśmy  obecni,  aby państwu  

wyjaśnić  zakres  robót dodatkowych, za  które musimy  zapłacić. Komisja budżetu  Rady  Gminy 

postanowiła , że  podejmie  decyzję  później. Dla  powiatu  nie  można  później. Musimy podjąć  decyzje  

finansowe do  3  sierpnia, bo  inaczej  nie  zostanie  zachowany  harmonogram zadania. Musimy  jeszcze  

przeprowadzić  negocjacje  z  wykonawcą  i  wszystkie  prace  muszą  być  wykonane  do  końca  sierpnia. 

Projekt  musi  być  rozliczony  do  końca  września.  Nie  ma  już  czasu  na   zastanawianie  się. Nasza  

obecność,  mam  nadzieję  ,  pozwoli  szybko  rozstrzygnąć  zwiększenie  dotacji. Uwzględniliśmy  

Państwa  niosek  dotyczący  z  rezygnacji  z  niektórych  prac. Pozwoli  to  na  drobne  oszczędności , ale 

to  nie jest  pewnie  najlepsze  rozwiązanie. Wykonawca  zdąży  z  realizacją  – pod  warunkiem , że  będą  

na  to  pieniądze. Projekt pierwszy  opiewał  na  kwotę  około 30 mln złotych. Ograniczenia  

spowodowały, że  próbujemy to  zrobić  na  18 mln. Należy  dopowiedzieć , że  mieszkańcy  wnoszą               

o  dokonywanie  dodatkowych  prac  np. zjazdów, bo  uważają  , że  to  im  się  należy  nawet                           

w  sytuacjach  gdy  wcześniej takiego   zjazdu  nie  było. Należy  wspomnieć  , że  zadanie  będzie  

kontrolowane  przez  Urząd  Marszałkowski , Urząd Kontroli Skarbowej. Inwestycja  trwa , wszystkie  

usterki  będą  musiały  być  usunięte. Zwracam  uwagę , że  wszystkie  usterki  wykonawca  poprawia na  

własny  koszt. 

Powiat  naprawdę  szuka  wszelkich  środków. Np. scalenia  gruntów,  które  realizujemy  kosztują  wiele  

wysiłku , ale  robimy  to  dla  ludzi. 

 

 

Przewodniczący  Rady  
Na  pewno  środki  gmina  by  przekazała, gdyby  takie  środki  miała. 

 

Wójt  Gminy pani Grażyna Pieniążek  
Zachęciła  Radnych  do  zadawania  pytań celem  wyjaśnienia  wszystkich  wątpliwości  w  tej  sprawie.  

Stwierdziła: 

Wniosek  Starostwa  dotyczący  zwiększenia  dotacji  o  kwotę  wskazaną  przez  Starostwo   tj. ponad 400 

tys. złotych  jest  wnioskiem  dla  Gminy  wręcz  zabójczym. Trzeba  zmniejszać  koszty  o  elementy , 

które  nie  muszą  być  wykonane. Umowa  zawarta  pomiędzy Starostwem  a  Gminą Gać zostanie  

zrealizowana. Nastąpiła  z naszej  strony  szybka  reakcja na  wzrost  wynikający  ze  zmiany  VAT-u              

i szybko  o  tę  kwotę  zwiększamy  nas  udział. Aby  natomiast  zwiększyć  dotację   o  kwotę  

wnioskowaną  przez  Starostwo – musielibyśmy  zrezygnować  z  wszystkich  innych  zadań. Gmina  Gać  

jako  najmniejsza  przystępująca  do  projektu  ponosi  koszty  największe – koszty  ponad  nasze  

możliwości. Są  jeszcze  inne  drogi  na  naszym  ternie,  w  tym  droga powiatowa Mikulice – Białoboki , 

która  jest  w  stanie  tragicznym i inwestycja  jest  tam  konieczna.  

Starosta Przeworski  
Odnosząc  się  do  wypowiedzi  przedstawił  dodatkowe  wyjaśnienia  dotyczące  treści  porozumienia    

zawartego  pomiędzy  Gminą  a  Starostwem.  

W ocenie  Starosty: 

 Gmina  ma  obowiązek finansować  prace  dodatkowe i  tak  to  porozumienie  należy  rozumieć. Nikt  nie  

przewidział, że  wiosna  pokaże iż  na  terenie  Jaworznika  trzeba było dokonać  dodatkowe  prace , 

zwiększyć  grubość  tłucznia , aby  ta  droga  nie  musiała  być  za  rok  remontowana. Co  też  nie  jest  

takie  jednoznaczne , że  wytrzyma te  wielkie  naciski, które teraz  po  wprowadzeniu  płatnych  

przejazdów przez E=40  może  się  stać.  

 

Wójt  Gminy  
Te  koszty,  o  których  mówimy  teraz  nie  są  kosztami  kwalifikowanymi. 

 

Starosta  Przeworski  
Wszystkie  koszty powyżej  16 mln złotych  to  koszty  niekwalifikowane- tak  trzeba  rozumieć    zapis 

porozumienia, ale zapis    dotyczy  rozliczeń  pomiędzy  Starostwem  a  Urzędem  Marszałkowskim  a nie  

rozliczeń  pomiędzy  Powiatem  a  Gminą. 
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Radny Zbigniew Sas  
Bezzasadnie  wyłożono  rowy  w  Białobokach  . Tam  nigdy  nie  było  wody . Zlikwidowano  zjazdy – 

np. zjazd  na  zajezdnię w Gaci . Zarząd  Dróg  utrudnia  wykonanie  takich  zjazdów dla  miszkańców. 

Wykonane  zjazdy  nie  są  odpowiednio  zabezpieczone . Po  ulewie kamień  jest  zabierany  przez  wodę. 

Bulwersują  mieszkańców   zastoiska  wody. Co  to  jest  za  wykonanie. To  my  sołtysi  jesteśmy  przez  

naszych  mieszkańców  za  to  obciążani. 

 

Starosta  Przeworski  
Te  państwa  uwagi są  zasadne i  w  czasie   odbioru  będą  wykazane.  Przy  takiej  inwestycji  pojawiają  

się  błędy , ale  w  czasie   odbioru  będzie   przedstawiciel  Gminy  i  będzie  miał  prawo  wnoszenia  

uwag  podczas odbioru. 

 

Radny Zbigniew Sas  
Ludzie   nam  pokazują , że  ich   pieniądze, pieniądze  podatników  są  źle  wydawane. Ludzie  mają  

uzasadnione  pretensje. 

  
Wójt  Gminy  Gać  
Możemy  wziąć  następny  kredyt. Ale  ludzie  nam  tych błędów  w  wykonawstwie  nie  wybaczą. Nie  

będą  rozliczać  radnych  powiatowych  tylko  nas  będą  rozliczać za  to. 

 
Radny  Marek  Kojder  
Drogi  powiatowe   na  terenie  Gminy  Gać  były   remontowane  gruntownie  15  lat  temu. Powiat 

powinien  tego   remontu   dokonać   dużo  wcześniej. Stan  drogi  byłby wtedy   taki  , że  koszty  remontu  

byłyby dużo   niższe, a  więc  i  obciążenie   Gminy  z  tego  zakresu. Gmina  Gać  w  formie   podatków  

rocznie   pozyskuje  około  500 tys. złotych  i  to  jedyne  dochody  ponad  subwencje  otrzymane  od  

państwa. Dlatego  stwierdzenie  Starosty  , że  Gmina  ma  więcej  pieniędzy  i powinna   współfinansować  

remont dróg  powiatowych  jest  trochę jakby  nadużyciem.  

 
Radny Eugeniusz  Bawor  
Zwrócił  uwagę  na  finansowanie  remontu  drogi  na  tzw. Jaworzniku. Stwierdził , że  w  jakimś  sensie 

roboty  są   jakby  fundowane  dla  Gminy  Przeworsk  przez  Gminę  Gać . Gmina  Przeworsk  powinna  

współfinansować  takie  remonty. 

 
Starosta  Przeworski  
Stwierdził , że gminy   powinny  się  dogadać  , niekoniecznie  patrzeć  tylko  na  granice  ale na  

całokształt. 

 
Radny  Józef  Reizer  
Stwierdził , że : 

Powiat  zapomniał  o  drodze  powiatowej  Mikulice – Białoboki. 

Ostrów  i  Mikulice  są  chyba  zapomniane.  Tam  trzeba  wykonać  jak  najwcześniej  remont  bo  

niedługo  nie będzie  czego  remontować. 

 

Starosta Przeworski  
 
Powiat  ma  świadomość  potrzeby  remontu  tej  drogi.   Jeśli  Gmina  Gać  nie  przekaże  dotacji  na  

aktualne  remonty  , nie  można  nawet  myśleć  o następnych  inwestycjach,  bo  stan  budżetu  powiatu  

jest  dość  poważny. Droga  Mikulice – Białoboki  była  planowana  do  remontu  ale  nie  było  środków, 

a  w  tym  czasie  kiedy  składano  projekt    była  najlepsza, dzisiaj  najgorsza. 

 
Radny  Emil  Pacuła  
Stwierdził : 
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Na  temat  zjazdów  wcześniej  było  już  dużo dzisiaj  powiedziane . Skoro  zjazdy  są  poprawiane                   

i  Starosta  obiecuje,  iż  dalej  będą  poprawiane -  więc  to  jest  satysfakcjonujące. To , że jest  

realizowany  remont  drogi  powiatowej  jest  dobrze  oceniane  przez  społeczeństwo. Ludzie  doceniają  

wysiłek  starostwa , wysiłek  finansowy  Gminy – mimo  iż  Radni  poprzedniej  kadencji  byli  

krytykowani  za  zaciągnięte  na  ten  cel  kredyty. Koniecznie  trzeba  dbać  aby  ten  remont  był  

wykonany  najlepiej  jak  to  możliwe , aby  wysiłek  finansowy Powiatu  i Gminy  był  dobrze  

wykorzystany.  

 

Pan  Tadeusz  Buczek  
Także  w  swojej  wypowiedzi   zwrócił  uwagę  zarówno  na jakość  wykonanego  remontu , jak  też  

dalszą  jej  eksploatację. Szczególnie  należy  zadbać  oto aby  wody  opadowe  były  odpowiednio  

ukierunkowane  poprzez  wykopanie  rowów , aby  nie  spływały  na  wyremontowane  drogi, bo   to  

powoduje  niszczenie  nawierzchni. Wykonanie  rowów   przy  gminnych  drogach  nie  jest  bardzo  

kosztowne,  a  znacząco  zabezpieczy  drogę  powiatową  przed  skutkami  spływających  dróg 

opadowych. 

 

Starosta Przeworski  
 

Ponownie  zachęcił  Radnych  do  podjęcia  decyzji  finansowych zwiększającej  dotację  Gminy  Gać               

o  wnioskowaną  przez  Starostwo  kwotę. 

Stwierdził : 

 Jest  to  kwota  około  350 tys. złotych. Gmina  Gać  też  nie  przekazała  środków na  tzw.  nadzór  

inwestorski. Na pewno  Skarbnik  znajdzie  jeszcze  środki na  zwiększenie  dotacji. 

 
Radny  Marian  Majcher  
Zwrócił  uwagę  na  to  aby  Starosta  nie  przekazywał  informacji  , że  poprzez  budowę  grzybków  na  

terenie  Gminy  Gać  nie  ma  pieniędzy  na  remonty  dróg. To  nie  jest  prawdą.  

 

Radny Zbigniew Sas 
 

Przeprosił   za   ostre  słowa  , które padały  od  sołtysów , czy  Radnych. Sołtysi i Radni  przekazują  to  

co  słyszą od  mieszkańców. 

 
Starosta Przeworski  
Zwrócił  uwagę na to, że   przy  wyremontowanej  drodze   powiatowej  wartość  gruntów  wzrasta.  To  

też  dla  Gminy  jest  wartość  dodana  tej  inwestycji.  

 
Dyrektor Powiatowego  Zarządu  Dróg pan Tomasz Lenar 
 

Zwrócił  uwagę  na  to, iż  zarząd   dróg  nie  robi  żadnych  trudności  podczas  wykonywania  zjazdów  

do  posesji, wręcz  przeciwnie  wymagania  stawiane  przez  zarząd  w  stosunku  do  wnioskujących  są  

minimalne. Wyjaśnił  też , iż  rowy  wykonywane  przy  drodze  powiatowej  , czy  też  samo  obkładanie  

tych  rowów,   jest  zgodne  ze  sztuką  budowlaną,  zgodne  z  wykonanym  projektem. 

 
Pani  Danuta  Zięzio  - inspektor  nadzoru  zadania  
 
Wyjaśniła  na  czym  polegały  i  czym  były  spowodowane   zmiany  techniczne  wprowadzone  podczas  

remontu  drogi  na  tzw. Jaworzniku.  Wiele  zmian  w  wykonawstwie  było   zawinione  przez  

bezmyślne  wykonywanie  zjazdów  przez  mieszkańców. 

 

Radny  Eugeniusz  Bawor 
 

Zwrócił  uwagę  na to , że : 
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Niestety  jest  wiele  błędów  podczas  realizacji  tej  inwestycji , mieszkańcy  przychodzą  do  sołtysów,   

a  sołtysi  muszą  te  informacje    przekazywać. 

 

Starosta Przeworski 
 

Droga  Mikulice – Białoboki   będzie  w  części  wyremontowana  za  środki  pochodzące  od  

przedsiębiorstwa  poszukiwawczego  realizującego  zadanie  na  terenie  Gminy.  

Kolejny  raz  zwrócił  się  do  Radnych  o  podjęcie  uchwały  zwiększającej  dotację  na   rzecz  Powiatu  

zgodnie  z  przyjętymi  wg  Starosty zobowiązaniami. Pozwoli  to  na  zakończenie  inwestycji. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Udzielił  głosu  pani  Annie  Rabuszko  realizującej  zadania  pedagoga  i  psychologa  w szczególności   

w  zakresie  profilaktyki  uzależnień. Pani Anna Rabuszko  zatrudniona  jest  na  umowę  zlecenie                   

w  ramach  środków  przeznaczonych  na  realizację  profilaktyki  antyalkoholowej.  

 

Pani Anna Rabuszko  
 

Przedstawiła  szczegółowe  sprawozdanie  ze  swojej  pracy. Stanowi  załącznik nr 19 do  protokołu. 

 

Radny  Emil  Pacuła  
 

Zadał  pytanie  dotyczące  sposobu jej  zatrudnienia. 

 
Wójt Gminy pani Grażyna  Pieniążek  
 

W  ramach  odpowiedzi  wskazała,   iż   pani  Rabuszko realizuje  zadania  na  umowę  zlecenie. 

 

Radny  Marian  Majcher    
 

Wniósł  o  przedstawienia  pism kierowanych  do  Zarządu  Województwa  w  sprawie  remontu    drogi  

wojewódzkiej w  okolicy  przystanku  autobusowego  w   Mikulicach. Na  zebraniu  wiejskim  trzeba  

wyjaśnić  mieszkańcom , że  Gmina  nie  jest  bezczynna w  tej  sprawie.  

 

Radny  Eugeniusz  Bawor 
 
Zespół  śpiewaczy  w  Dębowie  nie  bardzo  ma  gdzie  odbywać  próby  , gdyż  strażacy żądają od  

zespołu  finansowania  kosztów  energii  elektrycznej. Gmina  powinna  poinformować  strażaków kto  

może  korzystać  z  remizy -  w  sposób  bezpłatny. Zespół  śpiewaczy  naprawdę  nie  nadwyręża budżetu     

poprzez  zaświecenie  jednej  żarówki  . Gmina  przecież  ponosi  koszty  energii,   a  strażacy  powinni  

umożliwić  korzystanie  z  budynku  wszystkim  mieszkańcom. 

 
 
 
 
15. Zakończenie  sesji 

 

 Wobec  wyczerpania  porządku  obrad   Przewodniczący  Rady Gminy Radny  Lesław Stańko   zakończył  

obrady .  

 

  
 

 

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

Statutowej  
12. Uchwała Nr XII/67/2011 
13. Uchwała Nr XII/68/2011 
14. Uchwała Nr XII/69/2011 
15. Uchwała Nr XII/70/2011 
16. Uchwała Nr XII/71/2011 
17. Uchwała Nr XII/72/2011 
18. Uchwała Nr XII/73/2011 
19. Sprawozdanie  z  pracy  psychologa. 


