
 1 

 Protokół :  

  XVII Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 24 listopada  roku w godzinach  15.00  do   16.50 

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 .  

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 –  

Wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad    

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2011 na zakup samochodu gaśniczego  dla  OSP Gać. 

 

Wójt  Gminy   wniósł    :  

Wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad   : 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ceny  wody  i  ścieków. 

 

Wobec   braku   innych  wniosków   Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał pod  głosowanie  

proponowane  zmiany  

Za zmianą  zgłoszoną  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy głosowało  - 14 
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Przeciw - 0 

Wstrzymało się od głosu -  0. 

  Zmiana 1  zgłoszona przez  Przewodniczącego została  przyjęta. 

Za zmianą  zgłoszoną  przez  Wójta Gminy  głosowało  14 Radnych 

Przeciw 0 

Wstrzymało się od głosu 0. 

  Zmiana 2  została  przyjęta. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław Stańko  odczytał  porządek  obrad  po  zmianach  

Porządek   po zmianach : 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI 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  uchwalenia wieloletniego  programu współpracy  z  organizacjami   

pozarządowymi na  lata  2012-2016. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami   

pozarządowymi na rok 2012. 

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  opłaty  targowej. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na terenie Gminy Gać. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 

11. Podjęcie   uchwały  w  sprawie   obniżenia  ceny  żyta  do  celów  podatkowych. 

12. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  ustalenia  składki  członkowskiej     wynikającej                                     

z   przynależności  do  Związku  Gmin Ziemi Przeworskiej. 

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

 

14. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotycząca   złożonych  oświadczeń   majątkowych.   

15. Informacja  Wójta  Gminy  Gać  o stanie   realizacji  przez  gminę  zadań  oświatowych  za  rok 

szkolny 2010/2011. 

16. Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  w  Gminie  Gać  kontroli  UKS w Rzeszowie. 

17. Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  inwentaryzacji  azbestu  na  terenie  Gminy  Gać. 

18. Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  kontroli  zachowania  porządku  na   terenie  Gminy  Gać.  

19. Interpelacje i zapytania.  

20. Wolne wnioski.  

21. Zakończenie  Sesji  
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3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół  XVI 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  XVI  Sesji   głosowało  14  Radnych . 

Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół  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.  

Radny Marian Majcher  
Zadał  pytanie  dotyczące  nagród dla  nauczycieli  i  dyrektorów  szkół z okazji Święta  Edukacji 

Narodowej. 

Wójt Gminy pani Grażyna Pieniążek 
Przypomniała , iż w ramach  sprawozdania  przedstawionego  na  poprzedniej  sesji były  przekazane  

informacje  dotyczące nagród przyznanych przez  Wójta Gminy  dla  nauczycieli  i  dyrektorów. Nagrody 

takie  otrzymali : 

Pani Elżbieta Wilk – aktualnie  nauczyciel  ZS w Dębowie – wcześniej dyrektor Szkoły Podstawowej              

w Białobokach 

Pani Dorota Winter – nauczyciel ZS w Gaci  

Nie  wniesiono  innych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania. 

5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 

 

Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  21 listopada 2011   przedstawił   

Przewodniczący  Komisji  Radny Marek Kojder  

Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   

 

 

20111123_sesja/spr_wojta/005_informacja_referat_organizacyjny_.pdf
20111123_sesja/spr_wojta/004_finansowy.pdf
20111123_sesja/spr_wojta/003_Gospodarczy.pdf
20111123_sesja/spr_wojta/002_ZEAPO_Informacja%2022%2011%202011.pdf
20111123_sesja/spr_wojta/001_24%20listopad%202011_gops.pdf
20111123_sesja/spr_komisji/20111120_posidzenie_komisji_gospodarki_protokol.pdf
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Ad 6 Podjęcie  uchwały  w  sprawie uchwalenia wieloletniego  
programu współpracy z  organizacjami   pozarządowymi na  lata  
2012-2016.  

 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 

Poinformował  Radnych, iż  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił  Sekretarz  Urzędu Gminy  

 

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   

 

Za projektem uchwały głosowało -14Radnych,  

wstrzymało się  od  głosu –  0  

przeciw – 0 

 

Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XVII/93/2011 i stanowi     za łącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad 7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie rocznego  programu  
współpracy       z  organizacjami   pozarządowymi na rok 2012.   
 

Przewodniczący  Rady  Gminy 
Odczytał  projekt  uchwały , poinformował  Radnych, że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 

uchwały 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko 

Wniósł o przedstawienie  uzasadnienie  do  projektu. 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił Sekretarz Urzędu Gminy  Janusz Wajhajmer .   

   

Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  pod  głosowanie. 

 

Za  projektem  uchwało  głosowało – 14   Radnych  

Przeciw –  0 

Wstrzymało się od  głosu - 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XVII/94/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 

 

 

 

Ad 8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  opłaty  targowej. 
 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

../../uchwaly/20111124_XVII_93/93_wieloletni_Program%20Współpracy%20ngo.doc
../../uchwaly/20111124_XVII_93/94_Program%20roczny_plus_zalacznik.doc


 5 

Odczytał   projekt   uchwały . 

 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił Sekretarz Urzędu Gminy.   

Za projektem   12–  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-    0  Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XVII/95/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 
 

 

Ad  9  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gać. 

 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Odczytał   projekt   uchwały . 

Poinformował  Radnych , że  projekt  uzyskał  pozytywną  opinię  komisji. 

 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiła Skarbnik Gminy pani  Barbara  Krupa.   

Za projektem  – 14  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XVII/97/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 

Ad 10. Podjęcie  uchwały  w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2012 rok 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  załącznikiem.  

Poinformował , że  komisje  pozytywnie   zaopiniowały  projekt  uchwały  wraz  z  załącznikiem. 

Dodatkowe  pytania  dotyczące  wyjaśnienia  zapisów  uchwały  zadał Radny  Emil Pacuła 

Odpowiedzi  udzieliła  pani Barbara  Krupa – Skarbnik Gminy Gać  

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

głosowanie.  

../../uchwaly/20111124_XVII_93/95_Oplata_targowa%20sprawdzone.doc
../../uchwaly/20111124_XVII_93/97_transport.doc
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Za projektem : - 13 Radnych  

przeciw: - 0   Radnych   

wstrzymało: - 1 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XVII/96 /2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  15  do  protokołu. 

 

Ad 11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   obniżenia  ceny  żyta  do  
celów  podatkowych. 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiła skarbnik Gminy Gać  pani Barbara Krupa  

Na wniosek  przedstawiciela Izb Rolniczych pana Tadeusza Buczka  Przewodniczący Rady  Gminy 

udzielił mu głosu. 

Pan Tadeusz Buczek  

W  swoim  wystąpieniu  wskazał, iż  proponowana  wielkość  podatku  jest  za  wysoka aczkolwiek  jest  

to  jego  stanowisko  a nie  stanowisko izb. Stawki , które izby jakoby pozytywnie  zaopiniowały  nie  są  

mu znane i odpowiedzialność za  takie  opinie  winni wziąć ci , którzy  te wysokie stawki pozytywnie  

zaopiniowały – jeśli  miało  to  miejsce. 

Radny Emil Pacuła  

W  swoim  wystąpieniu  wyraził  stanowisko, iż  nie ma co  dyskutować  co  inni w  Województwie , czy  

kraju  uważają  na  temat stawki podatku. My jesteśmy  tu  i  teraz i  wszyscy  wiemy  jak  rosną  

wszelkiego  rodzaju koszty związane  z produkcją  rolniczą . Ceny  zboża  spadają , ceny polifoski  

znacząco  wzrosły . 

Radny Józef Reizer   

W  ciągu  20 letniej  swojej działalności w  Radzie, jeszcze  nigdy  nie  było  takiej  sytuacji , aby podatek 

rolny  wzrósł o 50%. Jest  to  niedopuszczalne. Co  prawda  punkt  widzenia  pewnie  zależy  od  punktu  

siedzenia. Jako  sołtys  mógłby  też  być  za  wzrostem  podatku bo  większe byłyby  dochody  sołtysa  ale  

chyba  nie  o to  w  tym  chodzi. 

../../uchwaly/20111124_XVII_93/96_nieruchomosc.doc
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Radny Marian Majcher  

Jeszcze  raz  zwrócił  się  do  przedstawiciela  izb  rolniczych  aby  zajął  stanowisko  w  sprawie wielkości  

podatku. 

Pan Tadeusz Buczek  

Stwierdził , że  nie  ma  co  wyjaśniać skoro decyzja  jest  już  podjęta. Można  było  dyskutować  na  

poziomie  komisji , ale  nikt  jego  jako  przedstawiciela  izb  na  takie  spotkanie  nie  zaprosił. Jego  

sugestia  oczywiście  taka  sama  jak  przed  paroma  minutami  podwyżka  podatku  o  30 %  jest  za  

wysoka . Cena  np.  saletry  wzrosła  z  90 zł  na  130 . Wprowadzenie  akcyzy  jeszcze  bardziej   

podwyższy koszty produkcji . Przez  8 lat  jako  przewodniczący  rady  zdobył  wiedzę  i wie  , że  

pieniądze   dla  funkcjonowania  Gminy  są  potrzebne , ale  trzeba  ważyć  decyzje. 

Radny Marian Majcher  

Jeszcze  raz  zapytał  pana  Buczka  o  sugerowaną  przez  niego  cenę  żyta jaka powinna  być  podstawą  

do  ustalenia  podatku  w  gmnie Gać. 

Pan Tadeusz Buczek  

Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  za  i  przeciw  to  cena  50 zł/q  była by właściwa. 

Radny Zbigniew Tonia  

Ponowił  pytanie  dotyczące  stanowiska  izb rolniczych  w  tej  sprawie. Czy proponowana stawka   tj. 50 

zł/q żyta  jest  stawką  rekomendowaną  przez  izby  czy to  stawka , którą proponuje pan Tadeusz Buczek  

jako  osoba   fizyczna  a  nie  przedstawiciel  izb. 

Pan Tadeusz Buczek  

Stwierdził , że nie jest  mu  znane  oficjalne stanowisko izb, natomiast jest  przedstawicielem izb  na  

szczeblu  powiatu  i uważa , że to  co  przedstawia  jest  stanowiskiem  nie  tylko  prywatnym. 

Wójt Gminy pani Grażyna Pieniążek 

Zaproponowana  cena  żyta  była  propozycją  uzgodnioną  przez  Gminy  z  trzech  powiatów. Stawka  

74,18  jest  stawką  zaproponowaną  przez  polityków  tam  na  górze. Dzisiaj my  na  dole  musimy  to   z  

tą  stawką  się  zmierzyć. Nikt  nie  protestował  jak  politycy  ustalali  taką  dziwną  stawkę, izby  też  nie  

protestowały. My  oczywiście  możemy  bez  końca  zmniejszać  stawkę  podatku , tyle  , że  każda   

złotówka  obniżenia  niesie  za  sobą  także  obniżenie  subwencji. Jesteśmy  chyba  jedyną  gminą  , która  

z  mocy  własnej  uchwały zwolniła  mieszkańców od  podatku  od  nieruchomości. Od  wielkości  

podatku  zależy  też  wszystko  funkcjonowanie  tych  dziedzin  do  których  musimy  dopłacać. Aby  
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ubiegać  się  o środki  zewnętrzne  musimy  mieć  też  środki  własne. Mamy  długi, które  musimy  

spłacać . 

Radny  Marek  Kojder  

Budżet  Gminy  wynika  z uwarunkowań  zewnętrznych. Możemy  pozostawić  teoretycznie cenę  żyta na  

poprzednim  poziomie, ale  z  czegoś  musimy  czerpać  dochody. Każde  obniżenie  podatków , powoduje 

także  obniżenie  subwencji  i to  prawie  w  stosunku 1:1.  

Przewodniczący Rady  Gminy  

Stawki  podatku niestety  wzrosną. Ale  wszyscy  poniesiemy  te  skutki. Obniżenia  są  dla  podatników  

miłe  ale  niosą  skutki  dla  budżetu  Gminy     

  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem  :  9-  Radnych  

 przeciw:  - 3  

wstrzymało: -  0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XVII/98/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  16  do  protokołu.  

Ad 12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustalenia  składki  
członkowskiej   wynikającej z   przynależności  do  Związku  Gmin 
Ziemi Przeworskiej. 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Poinformował  Radnych , że  projekt  uzyskał  poparcie  komisji.  

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem  :  14-  Radnych  

 przeciw:  - 0  

../../uchwaly/20111124_XVII_93/98_cena_zyta.doc
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wstrzymało: -  0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr /XVII/99/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  nr17  do  protokołu.  

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy na  rok 2011. 

 

Skarbnik Gminy  

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 :   14-  Radnych   

wstrzymało: - 0 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XVII/100 /2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  18  do  protokołu. 

 

Ad 14 .Informacja przewodniczącego Rady  Gminy dotycząca  
złożonych oświadczeń majątkowych. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  informację  dotyczącą  złożonych  przez  Wójta  Gminy , 

Przewodniczącego Rady  Gminy  oraz  Radnych , pracowników  urzędu  zobowiązanych  do  składania  

takich oświadczeń. 

Radni przyjęli  przedstawioną  informację  nie  wnosząc  uwag. 

 

Ad 15. Informacja  Wójta  Gminy  Gać  o stanie   realizacji  przez  
gminę  zadań  oświatowych  za  rok szkolny 2010/2011. 
Informację   przedstawiła  Wójt  Gminy  Gać   pani  Grażyna  Pieniążek.  

Informacja  miała  formę  prezentacji  multimedialnej  i  zawierała: 

 wykaz  remontów  i  inwestycji , 

 liczba  godzin  ponadwymiarowych i  zastępstw  z  podziałem   na  szkoły  podaniem  wartości ,  

 wskaźniki  dotyczące  liczby  uczniów  , liczby  etatów – liczba   etatów  zmniejsza  się  co  obniża  

koszty  funkcjonowania  oświaty, 

../../uchwaly/20111124_XVII_93/99_czlonkowska_zgzp.doc
../../uchwaly/20111124_XVII_93/100_UCHWAŁA%20Nr%20zmiany%20w%20budżecie.docx
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 wskaźniki  ilości  uczniów      dla  poszczególnych  szkół ( odniesienie  liczby  uczniów na  

oddział), 

 wskaźnik  ilości  nauczycieli  na  oddział, zwrócono  uwagę  na  to  aby  liczba  nauczycieli  

zmniejszała się  w  szczególności,  aby  nauczyciele  którzy  mogą  przejść  na  emeryturę   na  taką  

emeryturę  się  zdecydowali.  

 wskaźniki  dotyczące  wyników  sprawdzianów  i  egzaminów, 

 przewidywana  liczba uczniów-  liczby uczniów  nie  maleje. 

 

 

Ad 16. Sprawozdanie przedstawiciela  Urzędu  Gminy  Gać  ze 
zrealizowanej  przez  UKS w Rzeszowie kontroli skarbowej Gminy. 
Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa  przedstawiła  sprawozdanie   i  wyniki  z  przeprowadzonej  przez  

UKS w Rzeszowie  kontroli  dotyczącej  celowości  gospodarowania  środkami  oraz prawidłowości  

udzielania  zamówień  publicznych  oraz  opodatkowania  mienia  gminnego. 

Wg ustaleń  kontroli w  roku 2009 gmina  w  sprawozdaniach  nie  wykazała dróg gminnych  będących w  

samoistnym posiadaniu. Z  tego  wynika  kwota  155 tys. złotych  została  wg kontrolujących  nienależnie  

pobrana  subwencja  przez  gminę.  Dodatkowo  protokół  kontroli  wskazuje  wielkość  dochodów  

Gminy , która  nie  wpłynęła do  budżetu  z  powodu  wprowadzonych  zwolnień. Radni  mogą  zapoznać  

się  ze  szczegółowym  protokołem  z  kontroli . 

Sprawozdanie  przyjęto  bez  uwag. 

Ad 17. Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  inwentaryzacji  azbestu  
na  terenie  Gminy  Gać. 
Sprawozdanie   przedstawił  kierownik  referatu  pan  Mariusz  Pawlak . Konieczność  przeprowadzenia  

inwentaryzacji  wynikała  przede  wszystkim  z  potrzeby    jej  dokonania  dla  potrzeb  przygotowanego  

wniosku   na  dofinansowanie  zewnętrzne   utylizacji azbestu  i  wymiany  pokryć  dachowych.  42%  

budynków  jest  pokrytym  azbestem . Prezentacja  miała  charakter prezentacji  multimedialnej.  

Usunięcie azbestu całego z  terenu  Gminy    licząc  po  kosztach  dzisiejszych - to  kwota  około  2 mln 

złotych . Program  , do  którego  będziemy  składać  wniosek  pozwala  na  otrzymanie  dofinansowania   

85% kosztów  utylizacji  azbestu - 15%  to  środki  gminne . Właściciel nieruchomości  nie  poniesie  

kosztów  za  wyjątkiem  nowego  pokrycia  dachowego. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  
Zwrócił  uwagę , iż  inwentaryzacja  nie  objęła  bardzo  ważnego  azbestu  tj. sieci  wodociągowej , która  

niemniej  szkodzi   i też  wymaga  zastąpienia inną  siecią. 

 

 Pan Tadeusz Buczek  
Wyraził  pogląd , iż  samemu  można  też  ściągnąć  azbest, należy  tylko  stosować  właściwe  procedury. 

Niekoniecznie  muszą  to  wykonywać  firmy  specjalistyczne.  

 
 

Ad 18. Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  kontroli  zachowania  
porządku  na   terenie  Gminy  Gać.  
Sprawozdanie   przedstawił  kierownik  referatu  pan  Mariusz  Pawlak. 

Przeprowadzone  kontrole  odbyły  się  we  wszystkich  miejscowościach . Kontrole  były  

przeprowadzone  przez  komisję  powołaną  przez  Wójta  Gminy  - w  skład  komisji  zawsze  wchodzili  

policjant ora  sołtys  danej  miejscowości. 

W  wyniku  przeprowadzonych  kontroli  następuje  bardzo  szybki  wzrost  liczby  umów  podpisanych  

przez  mieszkańców z  firmami  świadczącymi  usługi  odbioru śmieci.  
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Dane  przedstawiono  w  postaci  wyrazistych  wykresów. Po  przeprowadzonych  kontrolach  mieszkańcy  

otrzymali  pisma  o  konieczności  podpisania  stosownych  umów. Wobec osób  , które  nie  podejmą  

wymaganych  prawem  działań zostaną  wydane  decyzje  administracyjne, zgodnie  z  uchwałą  przyjętą  

przez  Radę  Gminy. 

Wójt Gminy  
Podziękowała  szczególnie  sołtysom  wsi  za  udział  w  tych  kontrolach , podziękowała  pracownikom. 

Przeprowadzona  kontrola  też  spowodowała  pojawienie  się  numerów  domów  na  budynkach co  też  

jest  ważne. Natomiast  kontrola  nie  wykazała nielegalnych  podłączeń  do  kanalizacji  . Niedługo  

wchodzi  w  życie  nowa  ustawa, która  wszystkich  nas  będzie  zobowiązywać. Ta kontrola  na pewno  

przyniosła oczekiwane  efekty i  pewnie  jeszcze  będzie  je  przynosić. 

 

19.  Interpelacje  i  zapytania.  
Radny Józef Reizer 
Nie  otrzymał  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  na  poprzedniej sesji  

 

Skarbnik Gminy  
Odpowiedź  została  wysłana  pocztą  i  zapewne  jutro  Radny  taką  informację  otrzyma.  

 

20.  Wolne  wnioski. 
Nie  zgłoszono  

21. 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 XVII/93/2011 
13. Uchwała Nr XVII/94/2011 
14. Uchwała Nr XVII/95/2011 
15. Uchwała Nr XVII/96/2011 
16. Uchwała Nr XVII/97/2011 
17. Uchwała Nr XVII/98/2011 
18. Uchwała Nr XVII/99/2011 
19. Uchwała Nr XVII/100/2011 

 


