
 Protokół :

 XV Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 29 września 2011  roku w godzinach  15.00 __16.30 

1.Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 14   Radnych  co  stanowi 93%ogółu. 
W  trakcie  sesji  dołączył  1 Radny  - uchwały  podejmowane były  przez  100% Radnych.

                  Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji. 

W  związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał . 
Przewodniczący  przywitał  zaproszonych  gości, Wójta  Gminy wraz  z  pracownikami , wszystkich 
obecnych  Radnych,  sołtysów.

2.Przyjęcie  porządku  obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.  

Zapytał   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław Stańko  odczytał  porządek  obrad : 

Porządek  obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV 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  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

7. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   programu  gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem Gminy na  okres 5 lat 2011-2015.  

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  do  realizacji  projektu pn. : „Szkoła 
równych szans”.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie realizacji zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1 
607 R Białoboki- Mikulice.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2011 Rady Gminy Gać 
z  dnia  31 marca  2011 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia 
z  Gminą  Miejską  Rzeszów  dotyczącego  realizacji  działań  w  zakresie  obsługi 
mieszkańców Gminy Gać w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 
17.
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11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  rok 2011.
12.Stanowisko Rady  Gminy   dotyczące  przekazanej informacji z  wykonania  budżetu 

za  I półrocze 2011. 
13.Interpelacje i zapytania. 
14.Wolne wnioski. 
15.Zakończenie sesji.

Ad 3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował , że  protokół XIV   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  XIV Sesji   głosowało  14   Radnych .
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół  został  przyjęty.

Ad 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. 

Radny Marian  Majcher 
Zadał   pytanie   dotyczące   przeznaczenia   lokalu  pozyskanego   w  wyniku  przeniesienia  ZEAPO  do 
budynku  Urzędu  Gminy.

Wójt   Gminy  pani Grażyna  Pieniążek 
Lokal  zostanie   przeznaczony  na  mieszkanie  socjalne,  które  będzie  uruchamiane  w  szczególnych 
wypadkach  tj. losowych.
Nie  wniesiono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.

Ad 5.  Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać.

Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  27 września  2011 roku   przedstawił 
Przewodniczący  Komisji  Radny Marek Kojder. 
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9.

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia  27 września 2011 roku  przedstawił 
Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz.

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.  
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Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu. 

     Ad  6. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez właścicieli 
nieruchomości   za    usługi    w zakresie    odbierania   odpadów  komunalnych   oraz    opróżniania 
zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości.

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko 

Odczytał  projekt  uchwały. 

Pan  Mariusz  Pawlak  - przedstawiciel  urzędu  gminu  przedstawił  uzasadnienie  do  projektu  
Przedstawił 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 XV/87/2011 i stanowi  załącznik  nr 11  do  protokołu.

Ad 7.Podjęcie   uchwały  w  sprawie programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy 
na  lata  2011- 2015.  

Przewodniczący  Rady  Gminy    
Przedstawił  projekt  uchwały.
Poinformował  Radnych, iż  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 
Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił  sekretarz   urzędu  pan  Janusz   Wajhajmer. 

W  dyskusji :
Radny  Bogdan  Bącal 
Które  mieszkanie  będzie  przeznaczone  na  cele  mieszkania  socjalnego.   

Radny  Eugeniusz  Bawor 
Zadał   pytanie  czy   okres  wynajmu  mieszkania  socjalnego  musi  być   okresem  rocznym.

Radny  Eugeniusz  Bawor 
Czy  takiego  wynajmu  musimy  dokonywać  dla  konkretnie  tej  rodziny . Rodzina dla  której  sąd 
nakazał  Gminie  zapewnić  mieszkanie  posiada   jeszcze  jeden  dom  , który  z  powodu  zaniedbani 
zniszczyła. Rodzina  ta  niekoniecznie  jest  na  naszym  terenie  zameldowana.

Wójt  Gminy  pani  Grażyna   Pieniążek
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Mamy  nadzieję , że  sprawa  tej  rodziny  zostanie  rozwiązana  bez  potrzeby  wynajmu  mieszkania 
socjalnego. Jednakże  mamy   postanowienie  sądu  z  2008 roku, które  nakazuje  nam  umieszczenie  tej 
rodziny  w  lokalu  socjalnym.   Właściciel   domu ,  w którym  zamieszkuje  rodzina  wobec  której 
postanowieniem  sądu  mamy  obowiązek  umieszczenia  w  lokalu  socjalnym  zamierza   żądać  od 
Gminy  odszkodowania   za  niewywiązanie  się  Gminy  z  obowiązku  orzeczonego  przez  sąd. 
Ponadto  takie  mieszkanie  w  zasobach  mieszkaniowych jest  niezbędne  chociażby  biorąc  pod  uwagę 
ewentualne  skutki  pożaru , powodzi.

Radny Marian  Majcher 
Wraził  stanowisko , w  którym  stwierdził , że  błędnym  jest  zapis  zawarty  w   § 4. ust 2  wskazujący 
na  to , że  stawki  czynszu  ustala  Wójt  Gminy. W  opinii   Radnego  stawki  te  powinna  ustalać  Rada  
Gminy.  
Sekretarz  Janusz  Wajhajmer 
W  ramach  odpowiedzi  wskazał  , że  zgodnie  z  ustawą  Rada  Gminy  może  ustalić  w  uchwale  
stawkę  bazową , która  w  projekcie  uchwały  jest  wskazana. Natomiast  wielkość  czynszu  w  danym  
roku  ustala  organ  wykonawczy    czyli  w  tym  przypadku  Wójt  Gminy.

Radny Marian  Majcher 
Podtrzymał  swoje  stanowisko  ,iż  to  Rada  Gminy  powinna  w  drodze  uchwały   ustalić  wielkość 
czynszu.

Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  

Za projektem uchwały głosowało – 12  Radnych, 
wstrzymało się  od  głosu – 3  
przeciw – 0
Uchwała  została   przyjęta  przez  Radę.
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XV/83/2011 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu.

Ad 8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia   do  realizacji  projektu  pn. „Szkoła równych szans”

Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko

Wniósł o przedstawienie  uzasadnienia  do  projektu.

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiła pani  Elżbieta  Machała   

Przewodniczący  Rady  Gminy
Odczytał  projekt  uchwały , poinformował  Radnych, że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały.  
Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  pod  głosowanie.
Za  projektem  uchwało  głosowało – 15   Radnych 
Przeciw – 0
Wstrzymało się od  głosu - 0
Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XV/84/2011
Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu.
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Ad9.   Podjęcie   uchwały w sprawie realizacji    zadania :  „Remont drogi   powiatowej  Nr 1  607 R 
Białoboki – Ostrów - Mikulice

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan Lesław Stańko 

Odczytał   projekt   uchwały .

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił pan Mariusz  Pawlak  
Wobec   braku   dyskutantów  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  pod  głosowanie.

Za projektem  14   Radnych 

przeciw: - 0 Radnych 

wstrzymało:-   1  Radny 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  Nr XV/85/2011 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu.

Ad 10.  Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany  uchwały nr VIII/39/2011 Rady  Gminy  Gać  z    dnia  31  
marca  2011 roku  w  sprawie   wyrażenia   zgody  na  zawarcie   porozumienia    z  Gminą  Miejską  
Rzeszów   dotyczącego   realizacji    działań  w  zakresie   obsługi  mieszkańców   Gminy  Gać  w  Izbie  
Wytrzeźwień.  

Przewodniczący  Rady  Gminy 

Odczytał   projekt   uchwały .

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

Za projektem  15 Radnych 

przeciw: - 0 Radnych 

wstrzymało:-   0 Radnych 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  Nr XV/86/2011 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15 do protokołu .
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Ad 11.. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Budżecie  Gminy  na  rok 2011

Skarbnik Gminy   pani  Barbara  Krupa 

Przedstawiła   projekt    uchwały   wraz   z  uzasadnieniem.    Szczegółowo   wyjaśniając   wszystkie 
proponowane  zmiany .

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. 

Za projektem :  - 15 Radnych 

wstrzymało: - 0

przeciw: -  0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  Nr XV/88/2011
Uchwała  stanowi  załącznik  17  do  protokołu.

Ad 12.  Stanowisko   Rady  Gminy  dotyczące    przekazanej   informacji   z  wykonania   Budżetu 
Gminy  Gać  za  I  półrocze 2011 roku.
Radni  nie  wnieśli   uwag   do  przedstawionego   sprawozdania.

Ad 13   Interpelacje  i  zapytania. 

Nie  wniesiono   interpelacji 

 Ad 14.  Wolne  wnioski.

Radny  Bogdan  Bącal 

Poruszył   problem   prowadzonych  prac   melioracyjnych   na  terenie  Ostrowa. Zwrócił   uwagę  na 
dodatkowe  potrzeby  realizacji  zadań  na  tym  terenie. Wskazał  konkretne  miejsca , które  powinny 
być  objęte  takimi  pracami.

Radny  Józef  Reizer 
Wyjaśnił  , że  prace  które  są  realizowane  prowadzone  są  na  zlecenie  firmy  , która  prowadziła  prace  
poszukiwacze    na   terenie   Ostrowa.  Celem   tych   prac   jest   przywrócenie   stanu   urządzeń 
melioracyjnych  do  stanu  sprzed   poszukiwań. Innych  prac  nie  prowadzi  się ,  na  terenie  Ostrowa  nie 
funkcjonuje  spółka wodna. Możliwym  jest  realizacja  zadań,  o których  mówi   Radny  ale  tylko  ze  
środków  gminnych.

Radny  Marian  Majcher 
Przedstawił   wstępną  propozycję  złożoną  przez  inwestora   dotyczącą  zagospodarowania  budynku  po  
szkole   podstawowej   w   Mikulicach.  Prywatny   inwestor   jest   zainteresowany   założeniem 
niepublicznego  przedszkola  w   tym  budynku.  Niezbędnym  dla  dalszych  negocjacji    jest  podjęcie  
przez  właściciela  budynku  zobowiązania  dotyczącego  remontu  dachu  na  tym  budynku.  Na  dzień 
dzisiejszy  Radny  oczekuje  od  radnych  podjęcia  deklaracji  iż  w  budżecie  roku  2012   Rada  Gminy 
przeznaczy  środki  na  taki  remont. Część  środków  mogłaby  pochodzić  z  funduszu  sołeckiego. Jako 
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sołtys  przedstawi  taki  wniosek  na  zebraniu  wiejskim  aby  sołectwo  część  funduszu  sołeckiego  
przeznaczyło  na  ten  cel  , ale  niezbędnym  byłoby  też  uzyskanie  deklaracji  , że  w  budżecie  Gminy 
na  rok  2012  Rada  Gminy  zabezpieczy  pozostałe  środki  na w/w  remont.. 
W  opinii  Radnego  taki  remont  jest   niezbędny  , gdyż  bez  remontu  dach  się  po prostu  zawali  
i  będziemy  mieć  wizytówkę naszej  Gminy.
  
Radny  Marek  Kojder 
Zwrócił  uwagę  , iż  trudno  podejmować  deklaracje  na  nieznane  kwoty.

Radny  Lesław Stańko  
Zwrócił  uwagę  na  to , iż  nim  ktoś  podejmie  decyzję  o  utworzeniu  przedszkola  musi  zweryfikować 
liczbę  dzieci , a  pewnie  w  Mikulicach  jest  pewny  problem  z  tym,  gdyż  nawet  przedszkole  unijne 
od  tego  roku  zostało  przeniesione  z  Mikulic  do  Dębowa  ze  względu  na  brak  dzieci  chętnych  do 
przedszkola.

Radna Danuta  Pieniążek 

Stwierdziła , że  na  terenie  Mikulic  są  dzieci , jednak  część  z  tych  dzieci  zostało  zapisane  do 
przedszkoli    w  innych  miejscowościach ,   chociażby  w  Ostrowie  gdzie  został   oddany  nowy 
budynek  szkolny.
   
Radny Marian  Majcher 
W  ramach  uzupełnienia   swojej   wypowiedzi   dodał,  że   planowane  do  utworzenia   przedszkole 
niepubliczne   będzie  przedszkolem  11 godzinnym co  znacząco  wpłynie  na  zainteresowanie  rodziców 
umieszczenia  tam  dziecka  , także  z  miejscowości  sąsiednich. W  pierwszej  kolejności  będą   jednak 
przyjmowane  dzieci  z  naszego  terenu.

Radny Danuta  Pieniążek
Środki  finansowe  na  remont  dachu  mogłyby  by  pochodzić  np.  ze  sprzedaży  działek  w 
Mikulicach ,  a  Radni  lekką  obniżają  cenę  tych  działek.

  Radny Emil  Pacuła 
Zadał   pytanie :  Kto  ustalał  listę  osób  biorących  udział  w  wyjeździe  organizowanym  przez  Lokalną 
Grupę  Działania  „Dorzecze Mleczki”

Wójt  Gminy  Grażyna  Pieniążek 
Listę   osób    biorących   udział   w   wyjeździe   szkoleniowym   ustalali   członkowie   Zarządu 
Stowarzyszenia  LGD Dorzecze  Mleczki  konsultując  ją  z  Wójtami  Gmin  będących   członkami 
stowarzyszenia. Uczestnikami   wyjazdu  byli  członkowie  LGD    reprezentujący  różne  środowiska.

Radny Emil  Pacuła 
Stwierdził  , iż   jest  członkiem  LGD  od  samego  początku  jego  istnienia  i  nikt  nigdy jemu 
propozycji  udziału  w   wyjeździe     nie  złożył.

Radny  Bogdan  Bącal 
Stwierdził  , że  pierwszy  raz  słyszy  o  takim  wyjeździe, o  takiej  wycieczce  i  chciałby  dowiedzieć 
się  coś  więcej  o  niej.

Wójt  Gminy  Gać  pani  Grażyna  Pieniążek 
Lokalna  Grupa  Działania  , której  gmina  jest  członkiem  była   organizatorem  ,  na  sesję  zaprosimy 
przedstawiciela   organizatora,   który   przedstawi   państwu   Radnym   sprawozdanie   z   wyjazdu 
szkoleniowego. Powstanie  z  wyjazdu  film  i  wtedy  będzie  najlepszy  czas  na  zaprezentowanie  celów 
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wyjazdu , efektów  tego  wyjazdu  szkoleniowego. A  naprawdę  mogliśmy  wiele  ciekawych  i  ważnych 
pomysłów  realizowanych  przez  społeczności   lokalne  w  tamtych  krajach  zobaczyć  i   z  nimi  
zapoznać  się . Na pewno  część  z  tych  rzeczy  wykorzystamy  w  pracy  na  rzecz   naszego. środowiska.

 

Ad 15. Zakończenie  sesji.

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady Sesji.

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. Uchwała Nr 83
13. Uchwała Nr 84
14. Uchwała Nr 85
15. Uchwała Nr 86
16. Uchwała Nr 87
17. Uchwała Nr 88
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