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Protokół                                                                                                                                                       
z obrad XIII Sesji Rady  Gminy  Gać                                                                            

z dnia 18 sierpnia 2011r.  spisany  w  godzinach  1530 -1610 
 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Gaci. 

4. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy w Gaci. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gać na 2011r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 252/XLII/2010 z dnia 19 lipca 2010r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Przeworskiego             na realizację 

zadania publicznego pn. Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i 

łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk- Gać –Markowa, Nowosielce- Dębów, Dębów 

Wojciechówka, Albigowa – Husów –Rzeki. 

7. Interpelacje i zapytania 

8. Wolne wnioski 

9. Zakończenie sesji                                                                                                                          

Ad.1.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Gać Pan Lesław Stańko witając wszystkich zebranych otworzył 

obrady XIII sesji Rady Gminy w Gaci.   

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy  13  Radnych  co  stanowi 86 % 

ogółu.   Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W  związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .                                                       

                                                                                                                                                          

Ad. 2.  Przyjęcie  porządku  obrad.                                                                                              
Przewodniczący Rady Gminy poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad     

w  zarządzeniu.  Zapytał   kto   chciałby   wnieść uwagi   do  porządku.  

Sam złożył wniosek o zamianę punktu 6 i punktu 5 tj. kolejności podjęcia uchwał.  

Wniosek przegłosowano jednogłośnie. 

 

  Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Gaci. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował   Radnych ,  że protokół z poprzedniej sesji 

został wyłożony do wglądu Radnych przed rozpoczęciem się obrad oraz był dostępny            

w biurze Sekretarza Gminy Gać. Przyjęcie protokołu przegłosowano jednogłośnie. 

       

Ad. 4.  Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy w Gaci. 

 Przewodniczący Rady Gminy Gać Pan Lesław Stańko poinformował zebranych                  

o ukonstytuowaniu się komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 16.08.2011r. i wyborze jej 

Przewodniczącego i Zastępcy. Przewodniczącym został Pan Marek Kojder, Zastępcą – 

Pan Józef Reizer Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu.                                                                                                                     

Pan Józef Reizer odczytał protokół z posiedzenia tej komisji.  

          Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XLII/2010 z dnia 19 lipca 

2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego 

  Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy , gdzie w § 1 wpisano 

kwotę 1.468 401 tys. zł .  W tym temacie zabrał głos Pan Radny Marian Majcher zaznaczając, 

że jest przeciwny udzielaniu pomocy Starostwu Przeworskiemu, gdyż ma uwagi co do ich 

gospodarowania.                                                                                                                       

Uchwałę przegłosowano następująco: 

Za -9 głosów 

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymujących się – 3 głosy 

 

 Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gać na 2011r. 

 

Skarbnik Gminy Gać –Pani Barbara Krupa zapoznała wszystkich projektem uchwały po czym 

przegłosowano ją następująco:  

Za -12 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 

 

Ad.7.  Interpelacje i zapytania. 

 

Głos zabrał Pan Radny Łukasz Kud, informując o inwestycji drogi łączącej Gać          

z Sieteszą . 

Nadmienił, że o ile wykonanie drogi nie budzi zastrzeżeń  o tyle  wątpliwość  budzi brak 

odwodnienia i po ulewach w niektórych miejscach robi się zlewisko z przyległych pól.  

Stawia wniosek  o pogłębienie rowu  i odprowadzenie wody przy tej drodze. 

 

Następnie głos zabrał Pan Radny Marian Majcher z zapytaniem do Pani Wójt czy 

będzie możliwe otrzymanie kamienia i wyłożenie go przy przystanku w Mikulicach przy 

drodze wojewódzkiej  w kierunku Przeworsk- Kańczuga. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Gminy Grażyna Pieniążek informując, że do końca miesiąca 

remont zatoczki autobusowej w Mikulicach winien być zrobiony. 

   

Pan Radny Józef Reizer podkreślił temat remontu przy przystankach również             

w Ostrowie. Chodzi o pogłębienie rowów i założenie kręgów w tych miejscach, a wiadomo 
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jest to przy drodze powiatowej. Pani Wójt zaproponowała, aby próbować tego remontu 

dokonać korzystając  z pomocy finansowej GEOFIZYKI.  

 

Pan Radny Eugeniusz Bawor poinformował, że w Dębowie gminna droga koło 

cmentarza jest drogą niedawno budowaną a teraz jest obok niej skarpa, wyrwa po deszczach   

i droga się osuwa. Należy ją zabezpieczyć. Pani Wójt odpowiedziała, że jest dokumentacja 

fotograficzna i gmina będzie czynić starania aby temu zapobiec. 

 

Ad.8.  Wolne wnioski. 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy w Gaci Lesław Stańko wnosi o wykonanie zjazdu przy 

drodze w Dębowie obok szkoły i przy SKR.Pani Wójt odpowiedziała,ze trwają w tym temacie 

rozmowy i ma to być zrobione. 

 

Ad.9.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy w Gaci Pan Lesław Stańko po zapytaniu czy są jeszcze 

inne wnioski i stwierdzeniu ich braku zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy w Gaci              

i jednocześnie podziękował za obrady. 


