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 Protokół :  

  XIX Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 23 lutego    roku w godzinach  14.00  do  16.00 

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 .  

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  złożył    wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad   : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmu  mieszkań  

Wójt  Gminy   wniósł    :  

Wniosek  o   wprowadzenie  do  porządku  obrad: 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Gminy  na  rok 2012. 
 

Wobec   braku   innych  wniosków   Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał pod  

głosowanie  proponowane  zmiany  

Za zmianą  zgłoszoną  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy głosowało 15 Radnych  

Przeciw  0 Radnych  
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Wstrzymało się od głosu  0 Radnych  

  Zmiana 1  została  przyjęta. 

Za zmianą  zgłoszoną  przez  Wójta Gminy  głosowało  15 Radnych  

Przeciw 0 Radnych  

Wstrzymało się od głosu  0 Radnych  

  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 XVIII  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: wyrażenia zgody na  podpisanie  umowy  dotyczącej    realizacji   

projektu    pt. „Wakacyjny klucz  do  nauki”. 
7. Podjęcie  uchwały  w sprawie programu  pracy  Rady Gminy Gać  na  rok 2012. 
8. Podjęcie uchwały w  sprawie programu pracy komisji Rady Gminy Gać  na  rok 2012.   
9. Podjęcie uchwały w  sprawie : wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  dotyczącej    realizacji   

projektu    pt. „ Program rozwojowy szkół  szansą   na  równy start”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego   w Zespole Szkół w 

Dębowie  im. Tadeusza Kościuszki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

w Ostrowie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego   w Zespole Szkół w 

Gaci. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości 

w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej. 
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie    wynagrodzenia  Wójta. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Gminy  na  rok 2012.. 
16. Interpelacje i zapytania.  
17. Wolne wnioski.  
18. Stanowisko Rady w  sprawie  likwidacji  Sądu Rejonowego w Przeworsku.  
19. Zakończenie  Sesji  
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Ad.3  Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół  XVIII 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  XVIII Sesji   głosowało  15  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  Józef Reizer  
Zadał  pytanie  dotyczące  dróg dojazdowych do  pól. Na  podstawie  czego  dokonano  wyboru  dróg, 
dlaczego  wskazano te  a  nie  inne  drogi . Dlaczego  nie  zwołano  obrad  komisji  w  tej  sprawie . 
Gmina  składa  się  z  6  sołectw , dlaczego kolejny  raz  remontuje  się  drogi  na  terenie  sołectwa  Gać           
i  Dębów. W  pozostałych  miejscowościach  też  jest  wiele  potrzeb  w  tym  zakresie. 
 
Wójt Gminy   
Wybrano  drogi  , które  najbardziej  potrzebowały  remontu . Na  terenie  Ostrowa  z  pieniędzy  
gminnych  będzie  realizowany  remont  drogi  powiatowej , stąd  stwierdzenie  , że  Ostrów  pomijanym  
jest   przy  inwestycjach  drogowych  jest  pozbawiony  logicznego  uzasadnienia. 

Ad 5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  21 lutego  2012   przedstawił   
Przewodniczący  Komisji  Radny Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9 
 
 

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia  21 lutego 2012 . przedstawił  
Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz 
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Radny  Marian  Majcher  

Wyraził  wątpliwość  ,dotyczącą   potrzeby  ogłoszenia  przetargu  na  działki  położone  w  Mikulicach . 
Czy   nie  byłoby  zasadne  aby już  po  tych  kilku  postępowaniach  odstąpić od  procedury  przetargowej. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Stwierdził,  iż  na  tym  etapie  procedura  przetargowa  jest   niezbędna. 

 

Radny  Bogdan  Bącal  

Skąd  znajdą  się  środki  na  podwyżkę  dla  Wójta  Gminy. 

Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa  

Środki  na  podwyżkę  były  zaplanowane  w  budżecie  Gminy    na  rok  2012.  Ten  budżet  państwo  
Radni  przyjęli w  grudniu. 

Radny  Emil  Pacuła  

Wyraził  pogląd  dotyczący  sprzedaży  działki  tzw. Starej  Cegielni  w  Białobokach. Wg Radnego  warto  
rozważyć  możliwość  sprzedaży  przekazania  tej  działki  w  zamian  za  jej  zagospodarowanie. 

Radny  Marek  Kojder  

Pewnie  będzie  taka  potrzeba   , ale  zgodnie  z  procedurą  najpierw  należy  przeprowadzić  procedurę  
związaną  z   próba  sprzedaży.   

 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10    do  protokołu.  
 
 
Ad 6. Podj ęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na  podpisanie  umowy  
dotyczącej    realizacji   projektu    pt. „Wakacyjny klucz  do  nauki”. 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
Poinformował  Radnych, iż  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił  pan Janusz Wajhajmer  
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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   XIX/114/2012 /2012 i stanowi     za łącznik nr 12 do protokołu. 
 
 

Ad 7. Podj ęcie  uchwały  w  sprawie programu  pracy  Rady Gminy Gać  na  
rok 2012. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy 
Odczytał  projekt  uchwały , poinformował  Radnych, że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko 
   
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 XIX/115/2012 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 
 
 
 

Ad 8. Podj ęcie   uchwały  w  sprawie  programu pracy komisji R ady 
Gminy Ga ć  na  rok 2012.   
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały . 
Wobec  braku  dyskusji  poddano projekt  pod  głosowanie. 

Za projektem  15   Radnych   

przeciw: -  0  Radnych  

wstrzymało:-   0 . Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XIX/116 /2012  
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Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 
 

 
Ad  9  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  : wyrażenia  zgody  na  podpisanie  
umowy  dotyczącej    realizacji   projektu    pt. „ Program rozwojowy szkół  szansą   na  
równy start”. 
 
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały . 
Poinformował  Radnych , że  projekt  uzyskał  pozytywną  opinię  komisji. 
 
Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił   pan Janusz  Wajhajmer  
 
Radny  Marian  Majcher  
Poprosił  o  przybliżenie  założeń  do  projektu . 
Odpowiedzi  udzielił   Sekretarz  Gminy  Janusz  Wajhajmer  
Przedstawił  ogólne  założenia  do  projektu , rodzaj  wsparcia, korzyści  wynikające  z  realizacji .  

Za projektem  –15   Radnych   

przeciw: -  0  Radnych  

wstrzymało:-   0  Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XIX/117 /2012  
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu . 

Ad 10. Podj ęcie  uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału  
Przedszkolnego   w Zespole Szkół w D ębowie  im. Tadeusza 
Kościuszki. 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Odczytał  projekt  uchwały  . 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiła  Wójt Gminy  Gać   pani  Grażyna  Pieniążek 

W uzasadnieniu  Wójt  Gminy  zwróciła  uwagę  iż  na  dzień  30  lipca 2012 roku  kończy  się  projekt  pt. 
Podkarpackie  Ośrodki  Przedszkolne. 

Zastanawiając  się  na  tym  co  robić  dalej   , jak  ma  dalej  funkcjonować  wychowanie  przedszkolne  
zostały  przygotowane  projekty  uchwał , które  pozwalają  tylko  na  pozostawienie  sobie  więcej  niż  
jednej  drogi  rozwiązania  tego  problemu. Podjęcie  tych  uchwał  niczego  definitywnie  nie  rozstrzyga . 
Daje  więcej  możliwości . 
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Odbyły  się  spotkania  z  rodzicami   dzieci  uczestniczących  w pracy  POP- ów . Odbyło  się  w  tej  
sprawie  też  posiedzenie  komisji  spraw  społecznych   poświęcone  zaopiniowaniu  tych  projektów. W  
niektórych  miejscowościach  odbyły  się  zebrania  wiejskie.  Państwo  Radni   zostali  zapoznani  - w  
ramach  komisji -  z  petycjami  rodziców  .  Wszyscy , którzy  chcieli   coś  w  tej  sprawie   powiedzieć   
mieli  możliwość  przedstawić  swoje  stanowisko. Podjęcie  dzisiaj  uchwały  o  zamiarze  likwidacji 
oddziałów  przedszkolnych  będzie  tylko  sygnalizacją  dla  rodziców , iż  takie  rozwiązanie  będzie  
rozważane , nie  jest  to  jednak  decyzja  o  likwidacji .  Jeśli  nie  zostanie  podjęta  wszystko  pozostanie  
na   starych  zasadach  . 

Wobec  braku  dyskusji    Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  wniosek  pod  głosowanie 

Za projektem : - 0  Radnych  

przeciw: - 9  Radnych   

wstrzymało: - 6 Radnych  
 
Projekt  uchwały  nie  uzyskał  poparcia  Rady. 
  
Ad 11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w 
Szkole Podstawowej w Ostrowie. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Poinformował , iż  komisja  nie  zajęła stanowiska  w  tej  sprawie. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem  : 0 -  Radnych  

 przeciw:  - 9  

wstrzymało: -  6 

Projekt  uchwały  nie  uzyskał  poparcia  Radnych 
 
Ad 12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego                         
w Zespole Szkół w Gaci. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 
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Poinformował  Radnych , że komisja  nie  zajęła  stanowiska  w  przedmiotowej  sprawie.  

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem  : 0 -  Radnych  

 przeciw:  - 13  

wstrzymało: -  2 

Projekt   uchwały  nie  uzyskał   poparcia  Rady . 

 
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej 
nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty 
rocznej. 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Poinformował , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił pan Janusz  Wajhajmer  

W dyskusji : 

Radny  Bogdan  Bącal  

Obiekt  nie  ma  szczęścia . Po  raz  kolejny  będą  pompowane  pieniądze  polityczne. Będą  to  nie  małe  
pieniądze. Należy  zwrócić  uwagę  , iż  po  wyremontowaniu  dalej  trzeba   pieniądze  tam  wkładać   na  
utrzymanie  budynku  , też  nie  małe .  Czy  na  to  nas  stać  aby  utrzymywać  dwa  budynki  biblioteki . 

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

Dla  jednych  to  pompowanie  pieniędzy   a  dla  innych  to  budynek  , który  ma  znaczenie.  Utrzymanie  
tego  budynku  ,  Radny  będąc  radnym  co najmniej  drugą  kadencję  mógł  zadbać  o  to  aby   można  
było  chociażby  przeprowadzić  termomodernizację  budynku  Domu  Kultury  i  obniżyć  koszty  
eksploatacyjne , czy  też  zmianę  ogrzewania. Było  wiele  możliwości  aby  wystąpić  o  środki  w  
ramach  różnych  programów.  Aby  wytykać  sobie  koszty  najpierw  trzeba  odpowiedzieć  sobie  na  
pytanie   będąc  radnym  poprzednich  kadencji  zrobiliśmy  coś  aby  te  koszty  obniżyć . A  my  
przymierzamy  się  aby  napisać  wniosek  o   środki  na   modernizację  tego  budynku  w  którym  teraz  
przebywamy. A  budynek  Uniwersytetu  , który  jest   przedmiotem  tej  dyskusji-  czy  warto  tam  
pompować  środki – będzie  wyremontowany  za  środki  zewnętrzne . A  środki  na  jego  dalsze  
funkcjonowanie  - już  po  remoncie  , też  się  uda  na pewno  zdobyć , a  że  potrafimy  to  zrobić  niech  
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świadczą  projekty  , o  których  było  mówione  wcześniej – przy  naszym  wkładzie  30 tys  złotych  
pozyskaliśmy  środki  w  kwocie  250  tys.  złotych . Więc  można . 

Radny  Bogdan  Bącal  

Za  poprzednich  kadencji  dokonaliśmy  wielu  remontów. A  poprzednia  wypowiedź , miała  jako  cel  
tylko  wskazanie  , że  utworzenie  tam  biblioteki   spowoduje , że  następny  budynek  będzie  na  
utrzymaniu  Gminy .  

Wójt Gminy  

Jestem  przekonana  , że  pozyskamy  środki  zewnętrzne  nie  tylko  na  remont   ale  też  na  
funkcjonowanie  tam  biblioteki,  bez  obciążania  naszego  budżetu. 

Radny  Józef  Reizer  

Trzeba  przypomnieć , od  kiedy  jesteśmy  właścicielem  tego  obiektu. Dopiero  obiekt  jest  naszą  
własnością  od  3  lat . 

Radny  Emil Pacuła  

Poprzednia   Rada  tylko  przez   dwa  lata  mogła  dysponować  tym  budynkiem . Od momentu   przejęcia    
prowadziliśmy  różne  działania,  aby : po  pierwsze  od  społeczeństwa   dowiedzieć  w  jaki  sposób  ten  
historyczny  budynek  zagospodarować , po  drugie  znaleźć  dla  tego  budynku  użytkownika . 
Uważaliśmy , że  Gminy  nie  stać  na  wyremontowanie  i  wykorzystywanie  tego  budynku.  
Nawiązaliśmy  współpracę  z  Uniwersytetem  Medycznym  w  Lublinie , ustalaliśmy   aby  uniwersytet 
wyremontował  ten  budynek , udostępnił nam  jedną  salę, którą  chcieliśmy  urządzić  jako  izbę  pamięci   
poświęconą  Ignacemu Solarzowi. Taka  współpraca  gdyby  do  niej  doszło,   była  dla  nas  korzystna  . 
Tam  uniwersytet  mógł zorganizować  zajęcia  dla  studentów  zaocznych, nam  oferowano  bezpłatne  
konsultacje  u  lekarzy  specjalistów w  ramach  tzw. białych  niedziel . Byłby  nawiązany  kontakt  z  
uniwersytetem. Wybory  zmieniły  ten  pomysł . Takie  jest  prawo  demokracji. Ale  nie  można  mówić  
iż  nic  nie  robiliśmy  w  tej  sprawie. 

Wójt  Gminy   

Jest  wielu tu  mieszkańców  , którzy  pamiętają spotkanie,  na  którym wskazywano  , że  ta  umowa  o  
której  radny  mówi  - była  umową  niekorzystną . Zabezpieczenia  dla  Gminy  były  żadne. Ale  nie  czas 
o  tym  dyskutować . Ja  chętnie  oddam  głos  mieszkańcom w  tej  sprawie .   

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Teraz  nie  czas  oddawać  głos  mieszkańcom . Oczywiście  w  ramach  wolnych  wniosków  będzie  to  
możliwe . 
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Wobec  tego, że  nikt  z  Radnych   nie  zgłosił  o zabranie   głosu   w  dalszej  dyskusji  poddał  projekt  
uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :   10-  Radnych   

wstrzymało: - 1 

przeciw: -  3  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nrXIX/118  /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  17  do  protokołu. 

 

Ad 14 . Podjęcie  uchwały  w  sprawie    wynagrodzenia  Wójta. 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Poinformował , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  

W dyskusji : 

Radny Bogdan  Bącal  
Zadał  pytanie  ile  będzie  wynosić   wynagrodzenie  Wójta  po  zmianach  zaproponowanych  podjęciem  
tej  uchwały. 
 
Skarbnik  Gminy   
Przedstawiła  poszczególne  pozycje  wynagrodzenia. 
 
Radny  Marian  Majcher  
Czym  spowodowana  jest  podwyżka  dla  Wójta  
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
Wójt  Gminy  porusza  się  własnym  środkiem  lokomocji. Aby  ściągnąć  środki  z  zewnątrz  , trzeba  
wiele  czasu  poświęcić  na  wyjazdy  , z  tym  są  związane  koszty . Stąd wniosek o  podwyżkę  jest  
zasadny  

 

Wobec  braku  dalszej  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :  8  Radnych   

wstrzymało: - 3 

przeciw: -  4 
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Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XIX/119 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  18  do  protokołu. 

 
 
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Gminy  na  
rok 2012. 

Skarbnik Gminy  pani Barbara Krupa  

Odczytała  projekt  uchwały  wraz  z uzasadnieniem 

Poinformowała , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  

Wobec  braku  dalszej  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 XIX/120 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  19  do  protokołu. 

 
 
 

16.  Interpelacje  i  zapytania.  

Radny  Józef  Reizer  
W  swoim  wystąpieniu  odniósł  się  do  spotkania  , które odbyło  się  w    szkole  w  Ostrowie . 
Oświadczył  , że  stwierdzenie  Wójta  na  tym  spotkaniu,  iż  jako  radny  głosował  przeciw  remontowi  
drogi   w  Ostrowie  jest  stwierdzeniem  nieprawdziwym , stwierdził  ze  głosował  za  remontem  tej  
drogi , wstrzymał  się  natomiast  od  głosu  podczas  głosowania  za  budżetem . Wyjaśnił , że  powodem    
takiego  głosowania  było  jego  stanowisko  dotyczące  wysokości  podatków, które  są  za  wysokie  , co  
w  postaci  wniosku   podczas  prac  nad  podatkami  wniósł, ale  jego  stanowisko  nie zostało  
uwzględnione. W  przyszłości  też  będzie  chronić ludzi  słabo  zarabiających , nie  zależy  mu  na  opinii  
władz  gminnych , gdyż  nie  ma  do  załatwienia  żadnych prywatnych  interesów.   Zarzucił  też  
Przewodniczącemu  Rady  Gminy   ,iż   w  swojej  wypowiedzi  dotyczącej  głosowania  za  drogą                  
w  Ostrowie  - przewodniczący  mija  się  z  prawdą  . 
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Przewodniczący  Rady  Gminy  
Stwierdził , że  głosowanie  przeciw  budżetowi , jest  jednoznaczne  z  negowaniem  inwestycji  , która          
w  tym  budżecie  stanowi  niemały  wydatek , więc  można  uważać  iż  Radny  głosował  przeciw  temu  
remontowi.  
 
Radna  Danuta  Pieniążek 
W  swojej  wypowiedzi  wskazała  , że  na  tym  spotkaniu  , o  którym  w  swojej  wypowiedzi  mówił 
Radny  Józef  Reizer  ,  też  padły  słowa  wskazujące  , iż  jej  głos  był  inny  niż  w  rzeczywistości  w  
czasie  głosowania  oddała. Dokonała wyliczeń , kto  głosował  za  i  przeciw  budżetowi . Stwierdziła , że  
głosowała  za  budżetem  i  nie  można  przeinaczać  faktów.  
 
Radny  Bogdan  Bącal  
Oświadczył  , że  głosował  za  remontem  drogi  Ostrów – Mikulice . Był  natomiast    przeciw  
budżetowi.  Swoje  głosowanie  dotyczące   budżetu  uzasadnił  tym  , że w  środkach   na  administrację  
były   ukryte  środki  na  podwyżkę  dla  Wójta.  Dzisiejsze  głosowanie  to  tylko  potwierdza . Więc  
głosowanie  przeciw  budżetowi  na pewno  było  zasadne. 
 
Radny  Józef  Reizer  
Złożył  wniosek , aby  w  protokole zapiszczeć  imiennie      kto  głosował  w  jaki  sposób . Nie  będzie  
wtedy  żadnych  wątpliwości. 
 
Skarbnik  Gminy  
W  projekcie  budżetu  przekazanym  20  listopada 2011  roku   w  części  opisowej  jednoznacznie   było  
wskazane  jakie  podwyżki  są  planowane. Wszystko  można  było    wyczytać z  tego  projektu. 
 
 

17  .  Wolne  wnioski. 
 
Przewodniczący Rady  Gminy  
 
Złożył wniosek,  aby  komisje  nie  rozpoczynały  się  wcześniej  niż  o  godzinie  13-tej . 
Najlepszym  dniem  na  komisje  jest  wtorek.- skoro  tradycyjnie  sesje  odbywaj ą  się  w  
czwartki . 
 
Radny  Józef  Reizer  
 
Przedstawił  następujące  wnioski. 
 
Wniosek  1 
Fundusz  sołecki  nie  może  zostać  wykorzystany  na  gruncie  , którego  gmina  nie  
posiada  tytułu prawnego  . Aby  realizować  zadania  w  ramach  funduszu  soleckiego   
gmina  musi  posiadać  tytuł prawny  do  dysponowania  gruntem. Sprawa  ta  powinna  
być  uregulowana  przed  przyjęciem  uchwały   przez  zebrania  wiejskie  o   wskazaniu  
zadań  do  realizacji  w  ramach  funduszu.  Złożył  wniosek  o  uchylenie  uchwały   
dotyczącej  realizacji  funduszu  sołeckiego  w  tych  sołectwach , w  których  planowana  
jest  budowa  wiat  przystankowych  , gdyż  nie  jesteśmy  właścicielem gruntów , na  
których  te  przystanki  mają  zostać  postawione. 
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Wniosek 2  
Wykreślić   ze  Statutu  Gminy  Rozdział 5 Gospodarka  mieniem :  par. 30 pkt 4  wyżej 
wymienionej  uchwały  z  powodu  iż  gmina  jest  zobowiązana przekazać  sołectwu  
składniki  dawnego  mienia gromadzkiego  na  podstawie  ustawy . Nie  jest  to  
przekazanie  na  własność  , gdyż  sołectwo nie ma osobowości  prawnej  , ale  jest to  
przekazanie  do  zarządzania tak  aby  dochody  z  nich  trafiały  do  urzędu  Gminy                    
a  dalej  wracały  do  sołectwa   . 
 
Wniosek 3 
Aby  każdy  radny  otrzymał  w  formie  pisemnej  koszt  utrzymania  jednego  ucznia             
z  rozbiciem  na  szkoły – podać  kwotowo  dane. 
 
Wójt Gminy  
Sprawozdanie   w  tej  sprawie  było  już przekazywane  .  
 
Ksiądz Jan  Szaro 
W  swoim  wystąpieniu  zwrócił  uwagę , że  jeden  z  przystanków  autobusowych  na  
terenie  Dębowa  stoi  na  prywatnym  terenie. W  jego  ocenie  wymiana  przystanków  na  
przystanki  przeszklone , niekoniecznie  jest  najlepszym  pomysłem.   
 
Radny  Egeniusz  Bawor  
Wyjaśnił  , że  te  przystanki  stając  na  prywatnym  gruncie  nie były  tak do końca   
bezprawnie  postawione.  Mieszkańcy  mieli  np.  obniżone podatki.  Wyraził  pogląd , że  
przeszklone  przystanki  będą  lepiej  spełniały  swoje  zadania.  
 
Ksiądz Jan  Szaro 
Problem  przesiadywania  młodzieży  na  przystankach   jest  szerszy  niż  go  postrzegamy.  
Młodzież  nie ma  miejsc  , w  których  mogłaby  się  spotykać .  Druga  ważna  sprawa ,  
którą  warto  by  uwzględnić  to    aby  władza , radni  więcej  rozmawiali  z  ludźmi. 
Konsultacje  są  niezbędne . Trzeba  ludzi  informować  o tym  co  zamierzamy  zrobić.  
W  sprawach  przedszkoli , Radni  podjęli  dobre  decyzje  dzisiaj , decyzji  nie  można  
podejmować  pochopnie. A w  przypadku  fundacji  , trzeba  być  szczególnie  
wyczulonym.  Bo  dzisiaj  jest  fundacja  , później  znika   a  problem  pozostaje.  
 
Ksiądz  Jan Dąbal  
 
W  swojej  wypowiedzi   odniósł  się  do  zasad  współpracy  samorządu  ze  
społeczeństwem ,  w tym  utworzonej  Rady  Pożytku  publicznego.  Wyjaśnił , że  tak  
powołana  rada  nie  spełnia   oczekiwań  społecznych  wiązanych   z  powołaniem   tego 
organu. Na  spotkaniu  z  organizacjami  pozarządowymi  , które  odbyło  się  przed   
przyjęciem  uchwały   dotyczącej  pożytku  publicznego  , zgłoszono  szereg  postulatów  ,  
których  to  Radni  podejmując  uchwałę  nie  uwzględnili. Postulowano , aby  Rada  
składała  się  z  większej  liczby  członków , tak  aby  w jej  skład weszli  przedstawiciele  
wszystkich  organizacji .  Rada  pożytku  powołana  na  podstawie  przyjętej  uchwały  nie 
zapewnia  spełnienia  tego  postulatu,  dlatego  jako  proboszcz  parafii  wycofuje  
przedstawicieli  parafii, którzy  do  tej  Rady  zostali  powołani.   
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Na  koniec  podziękował  Radnym  Rady  Gminy  za  pozostawienie  przedszkoli. 
 
Radny  Franciszek Kiełb 
W  swojej  wypowiedzi  odniósł  się  do zasad  podejmowania  decyzji  przez  
mieszkańców. W  Dębowie  wszelki  decyzje  podejmuje  się  na  zebraniach  wiejskich.  
 
Radny  Józef  Reizer  
Sprawy  działek  pod  przystanki  można  rozwiązać  poprzez  dzierżawę  gruntu  , nawet  
za  przysłowiową  złotówkę. Jednak  powinno  to  być  podjęte  przed  decyzją  Zebrania  
Wiejskiego.  
 
 
Ad 18. Stanowisko Rady w  sprawie  likwidacji  Sądu Rejonowego                          
w Przeworsku.  
  
Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  stanowiska .  
Rada  Gminy  jednogłośnie  przyjęła  stanowisko. Treść  przyjętego  dokumentu  stanowi  załącznik  nr 20 
do  protokołu. 
  

19. 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  113 
13. Uchwała Nr 114 
14. Uchwała Nr 115 
15. Uchwała Nr 116  
16. Uchwała Nr 117 
17. Uchwała Nr 118 
18. Uchwała Nr 119 
19. Uchwała Nr 120 
20. Stanowisko  Rady  w  sprawie  zamiaru  likwidacji   Sądu  Rejonowego  w Przeworsku. 

 


