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 Protokół :  

  XVI Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia  27 października 2011  roku w godzinach  15.00 – 17.00 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 14 Radnych  co  stanowi 94   %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 

Zadał  pytanie   dotyczące   propozycji  zmian  w  porządku    obrad : 

 

Wójt  Gminy  Gać  pani  Grażyna  Pieniążek  

Wniosła  o  poszerzenie   porządku o :  

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gać do kategorii dróg 

gminnych. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wniósł  o  zdjęcie  z  porządku   obrad  : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmu   mieszkań  będących    zasobem  mieszkaniowym. 

W  uzasadnieniu  Przewodniczący wskazał , iż  uchwała  ustalająca  zasady  gospodarowania  gminnym    

zasobem mieszkaniowym  w  latach  2011 -2015  nie  została  jeszcze  opublikowana , więc  nie  jest  

obowiązującą , w  związku   z tym nie  można  podejmować  uchwały  o zasadach  wynajmowania  

mieszkań. Projekt  uchwały  wróci  pod  obrady  po  wejściu  w   życie  uchwały  regulującej  zasady  

gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym.   

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek   Wójta  Gminy  

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 14   Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  
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Wstrzymało  się  -  0  Radych  

 

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowanie    własny  wniosek  dotyczący  zmiany w  porządku  

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 14 Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

 

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę 

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 XV 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  wniosku  sołtysa wsi  Ostrów dotyczącego  odwołania  od  Decyzji 

Wójta  w  sprawie  funduszu  sołeckiego. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  działki  

mienia  komunalnego  - działka nr 203 (stara  cegielnia) oraz działki nr 270  obręb Białoboki. 

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  położonych  na  terenie  Gminy  Gać  do  

kategorii   dróg  Gminnych. 

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

10. Interpelacje i zapytania.  

11. Wolne wnioski.  

12. Zakończenie sesji 

 

3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół  XV   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   XV   Sesji   głosowało  14  Radnych . 

Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół  został  przyjęty. 

4. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań w  okresie   międzysesyjnym 
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Wójt  Gminy  pani Grażyna Pieniążek   

Przedstawiła  sprawozdania  z  realizacji  zadań  w  okresie  międzysesyjnym . Sprawozdania  stanowią 

załącznik nr 4, 5, 6, 7 ,8 , 9.  

Nie  wniesiono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania. 

5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 

 

Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia   25 października    przedstawił    Radny 

Józef   Reizer   

Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 10 

Sprawozdanie   przyjęto   bez  uwag. 

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia  25 października  przedstawił  

Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 11 do  protokołu.  

6. Podjęcie   uchwały  w  sprawie. wniosku  sołtysa wsi  Ostrów dotyczącego  odwołania  od  Decyzji 

Wójta  w  sprawie  funduszu  sołeckiego. 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy    Radny  Lesław Stańko  

 

Przedstawił  projekt  uchwały. 

Poinformował  Radnych, iż  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił  Przewodniczący   Rady   Gminy. 

 
Prawnik  Pani  Joanna Litwin   
 Przedstawiła  zasady  głosowania. 

Głosowanie  za   projektem  uchwały   powoduje  przyjęcie  uchwały  w brzmieniu : „odrzuca  się  

wniosek  Sołtysa wsi Ostrów”. 

 

Radny  Bogdan  Bącal  
Zadał   pytanie  dlaczego  tak  sformułowano   projekt   uchwały, iż  jest  niezrozumiały. 

Radca  prawny  udzielił  dodatkowych  wyjaśnień . 

Wobec  braku   pytań   

 

Przewodniczący Rady  Gminy  
poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   

 

Za projektem uchwały głosowało – 8 Radnych,  

wstrzymało się  od  głosu – 0   

przeciw – 6 Radnych  

 

Uchwała została przyjęta  i  zarejestrowana  pod Nr  XVI/89/2011 i stanowi  załącznik nr 12   do 

protokołu. 
 

../0000_aktualne_dokumenty/sesje/XVI_sesja/sprawozdania_dla_wOJTA/informacja_referat_organizacyjny_roboczy.pdf
../0000_aktualne_dokumenty/sesje/XVI_sesja/sprawozdania_komisji/komisji_gospodarki1_sprawozdanie.doc
../0000_aktualne_dokumenty/sesje/XVI_sesja/sprawozdania_komisji/komisji_spraw_społecznych_sprawozdanie.doc
../0000_aktualne_dokumenty/uchwaly/20111027_XVI_89/89_fundusz_solecki_ostrow.doc
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7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  działki  

mienia  komunalnego  - działka nr 203 (stara  cegielnia) oraz działki nr 270  obręb Białoboki. 

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

uchwały, wcześniej  Zebranie  Wiejskie  pozytywnie  zaopiniowało  zamiar  sprzedaży  tych  działek.   

 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił pan Mariusz  Pawlak – kierownik  referatu. 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy 
Wobec  braku   dyskutantów  poddał  projekt   pod  głosowanie. 

 
Radny  Bogdan  Bącal  
Wniósł o  formalne doprecyzowanie   projektu  uchwały  co  do  rodzaju  przetargu -  iż  sprzedaż nastąpi  

w  drodze  przetargu  nieograniczonego. 

 

 

Za  projektem  uchwało  głosowało – 14   Radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od  głosu - 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XVI/90/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 

 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie. zaliczenia  dróg  położonych  na  terenie  Gminy  Gać  do  

kategorii   dróg  Gminnych 

 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Odczytał   projekt   uchwały . 

 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił kierownik referatu pan Mariusz Pawlak   

 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Wobec  braku  pytań  

Za projektem  14 –  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XVI/91/2011  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Budżecie  Gminy  na  rok 2011 

Skarbnik Gminy  

../../uchwaly/20111027_XVI_89/90_sprzedaz_bialoboki.doc
../../uchwaly/20111027_XVI_89/91_UCHWAŁA%20O%20DROGACH.doc
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Przedstawiła  projekt   uchwały  wraz  z uzasadnieniem.   Szczegółowo  wyjaśniając  wszystkie  

proponowane  zmiany . 

Radny Bogdan  Bącal  

Zadał  pytanie  dotyczące przyczyn  zwiększenia  wydatków  na Izby Rolnicze 

W odpowiedzi Skarbnik  Gminy wyjaśniła , iż  zwiększyły  się  wpływy  z  podatków , w  związku  z tym 

relatywnie  musi  wzrosnąć  kwota  na  funkcjonowanie  izb- zgodnie  z  ustawą .   

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 XVI/92 /2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  15 do  protokołu. 

10.  Wolne  wnioski. 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Przedstawił  przybyłego  na  Sesję  gościa  tj. Prezesa Zarządu LGD Dorzecze Mleczki pana Andrzeja  

Stepnickiego 

Gość  przedstawił  zasady  funkcjonowania   stowarzyszeń  typu lokalna grupa  działania. Omówił zadania 

realizowane   przez  LGD Dorzecze  Mleczki. Szczególną  uwagę  gość  poświęcił  zadaniom dotyczącym   

szkoleń , w  których  biorą  udział  członkowie  LGD  w  tym  szkoleniom  na  zasadzie  uczymy  się  od  

siebie. W  dalszej  części  swojego  wystąpienia  omówił  zarówno  programowanie wyjazdu 

szkoleniowego  jak  i  sam  wyjazd  szkoleniowy  członków  LGD do Niemiec , Włoch i Austrii. 

Przedstawił  zasady  finansowania  tego  wyjazdu . Szczegółowo  przedstawił  też  sprawozdanie                      

z  odbytego  wyjazdu  szkoleniowego – zwracając  uwagę  na  to , iż  we  wszystkich  tych  krajach  

uczestnicy  wyjazdu  szkoleniowego  spotykali  się  z  przedstawicielami  lokalnych  tam funkcjonujących. 

Zwrócił  uwagę na  to , iż  lokalne  grupy  działania  w  krajach  tzw. starej  unii realizują  już  drugi  okres  

programowania- mają  znacząco  większe doświadczenie  od  nas -stąd  naprawdę  od  nich  można  się  

uczyć. Szczególnie  ważnym  elementem -  który  lokalne  grupy  działania , u których  gościliśmy  w  

ramach  wyjazdu – były  realizowane  przez  nich   działania  z  zakresu   promocji  produktu. Lokalnego. 

Wyjazd  LGD Dorzecze  Mleczki  miał  patronat  Marszałka Województwa  Podkarpackiego   oraz  

patronat  Jego  Magnificencji Rektora  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stąd  też brał  w  nim  

udział  pracownik  naukowy tej  uczelni. Na pewno  nawiązana  współpraca  zarówno                                         

z  przedstawicielami  LGD z krajów : Niemcy , Włochy i Austria  oraz  z  uczelnią  przyniesie  wymierne   

efekty  dla  gmin będących członkami  LGD Dorzecze  Mleczki . W  wyjeździe  szkoleniowym  wzięło  

udział  34 członków  LGD Dorzecze  Mleczki  w  tym  9  z  terenu  Gminy  Gać.  Dodatkowo  w  czasie  

../../uchwaly/20111027_XVI_89/92_UCHWAŁA%20Nr%20zmiany%20w%20budżecie.rtf
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wyjazdu  pieczę  nad  uczestnikami  sprawowały nasze  ambasady  znajdujących się w  tych  krajach.              

W  spotkaniach  z  przedstawicielami  lokalnych  grup , które były  przez  nas  odwiedzone  uczestniczyli  

właśnie  przedstawiciele     naszych   ambasad. Wyraził   nadzieję , że  taki  wyjazd  szkoleniowy   

wyzwoli  dodatkową  energią , z którą  będziemy  wspólnie    realizować   ciekawe  projekty.   Naszym  

wspólnym   celem  powinno   rozwijanie  aktywności  naszych  mieszkańców . 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Podziękował   gościowi  za  przybycie  i  przedstawioną  prezentację. 

Radny  Bogdan  Bącal 

Zadał  pytania  dotyczące  tras  Nording Walking . Szczególnie  zwracając  uwagę  na ich  angielskie  

nazewnictwo. W opinii Radnego  lepiej  byłoby  gdyby  używać  nazwy  polskiej. W  opinii  Radnego 

trasa  taka  powinna   być   utwardzona,  gdyż  w  tych  warunkach  , które  aktualnie  tam  panują nikogo  

one  nie  zainteresują. 

Pan Andrzej  Stebnicki  

W odpowiedzi  zaznaczył , że  nazwa  przyjęta  jest  jakby  marką, i to  pozwala, że  trasy  wyznaczone   

do   tego  celu  będą  właściwie  rozpoznawane. Przyjęcie  nazwy  polskiej  zdecydowanie  w  tym  

przypadku  mijało  by  się  z  założonymi  celami. 

Radny  Bogdan  Bącal 

W  opinii  radnego  projekt  tych  tras   jest  działaniem  jakby trochę „na siłę”. Na  naszym  terenie  nie  

ma  zainteresowania   tym  sposobem  spędzania  czasu. Radny  nigdy  nie  zauważył chociażby  jednej  

osoby, która  by  z  tych  tras korzystała. 

Pan Andrzej  Stebnicki  

Wyraził  przeciwny  pogląd  w  tej  sprawie. To  przedsięwzięcie  może  być  ważnym  dla  Gaci. Już  

dzisiaj  jest  zainteresowanie  trasami, odbyły się już  i  będą  się  odbywać  tam  imprezy. Niedługo   

zapewne pojawią  się  tam  też  mieszkańcy , którzy  z  tych  tras  będą  korzystać. Oczywiście  wszyscy  

powinniśmy  włączyć  się  w  promocję  tej  formy  spędzania  czasu.  

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

Wyraziła  pogląd , iż  trasy  te  staną  się  zarówno  dla  mieszkańców   jak i  turystów - miejscem  

aktywnego  wypoczynku.  

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Podziękował   gościowi  za   przedstawione  sprawozdanie. 
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Radny  Bogdan  Bącal 

Zwrócił  uwagę  na  to  iż  zostały  wydane  środki  na  regulację  rzeki  Markówka – wg prasy  to około  

200 tys.  złotych .  Aby  praca   przyniosła  właściwy  efekt   musi się  zadbać  koszenie  wałów rzeki.  

Wał  nieskoszony   bardzo   szybko  zarasta.   

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

Uwaga  pana  Radnego   jest  bardzo  cenna  ,  trzeba  dbać  o  wały i  wycinanie  krzewów. Apelowaliśmy  

i  będziemy  apelować  do  pana  dyrektora  o  ciągłą  konserwację  rzeki. No  i    bardzo  ważna  jest  

edukacja  ekologiczna . 

 

Radny  Bogdan  Bącal 

Zwrócił  uwagę  , że  zanieczyszczenie  widy , płynące  odpady  często   przychodzą  z  Markowej. 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Zwrócił  uwagę  na  palety  ułożone  obok  posesji  pana  Tulei na  poboczu  drogi  gminnej  , które to 

zdecydowanie  przeszkadzają  w  wykonywaniu  manewrów  kierowcom  odbierającym  buraki  cukrowe. 

W  roku  ubiegłym  złożone  tam  drewno – w  tym  samym  miejscu – spowodowało, iż  potrzeba  było  

użyć  ciężkiego  sprzętu  aby  samochód , który  ugrzązł  można  było  wyciągnąć  na  drogę . 

 

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

Złożone   palety  łatwo  można  przesunąć  , jeśli  jest  tak   potrzeba, nie  potrzeba  tam  specjalnej  

interwencji. 

 

Radny  Bogdan  Bącal 

Wyraził  pogląd, iż  są  osoby  wobec których  Wójt  interweniuje nawet w  drobnych  sprawach , a  są  też  

takie  wobec  których  Wójt  nie  podejmuje  działań. Radny  opuścił  obrady  

 

Radny  Józef  Reizer  

Zgłosił  wniosek  dotyczący  czynszów  dzierżawnych. Radny  wnioskuje  aby  czynsz pochodzący                            

z  dzierżawy   mienia  komunalnego z  danej  pozostawał  w  tej  miejscowości. 

Radny  Zbigniew  Sas  

Wniósł aby  na  przyszłej  sesji  Rady  Gminy  w  porządku  obrad  znalazł  się  projekt  uchwały  

dotyczący  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  zakup  samochodu  gaśniczego  dla  Osp w Gaci 

Radny  Franciszek  Kiełb 

 Poruszył   problem   ograniczenia  tonażu  samochodów  poruszających  się  po  drodze powiatowej. 

Takie  ograniczenia  utrudniają  sprzedaż  płodów  rolnych uprawianych  przez  rolników 

 

Radny  Eugeniusz Bawor 
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W  trosce  o  zachowanie  dróg  takie  ograniczenia  są  niezbędne.  Oczekują  tego  mieszkańcy. Rolnik  

powinien  wystąpić  o  zezwolenie  na  przejazd  samochodem  o  wyższym  tonażu.  

Pan Stanisław  Zając  

Przedstawił  sprawozdanie  z  Powiatowego  Zjazdu OSP  , który  odbył  się  w  Gaci . W  ramach  

sprawozdania  przedstawił  skład  nowego  Zarządu Powiatowego OSP zwracając  uwagę , iż  funkcję  

wiceprzewodniczącego  zarządu  pełni  druh Stanisław Rogala  z OSP w Gaci. Ponadto  przedstawił  

Radnym  krótką   historię  funkcjonowania  OSP w  Gaci  w  ostatnich 50 latach  zwracając  uwagę  na  

zrealizowane  w  tym  czasie  inwestycje , udział  strażaków w  zawodach  - w  tym  międzynarodowych. 

Przedstawił  też  historię  pozyskania  samochodów  przez  OSP Gać. Zwrócił  uwagę na to , iż  aby  

pozyskiwać  nowy  sprzęt  potrzeba  starań  wielu  ludzi. Jako  jedno z  największych  osiągnięć  

ostatniego  30 – lecia  funkcjonowania  OSP  jest  utworzenie  orkiestry  dętej,  która  to  koncertowała  już  

ponad  400 razy .  

 

15.  Interpelacje  i  zapytania.  

Nie  zgłoszono   interpelacji. 

16. 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  XVI/89/2011 
13. Uchwała Nr  XVI/90/2011 
14. Uchwała Nr  XVI/91/2011 
15. Uchwała Nr  XVI/92/2011 

 


