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  Protokół :  

  XX Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 29 marca 2012 roku  w godzinach  14.00  do  16.15 

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.  

Wójt  Gminy   wniósł    :  

Wniosek  o   wprowadzenie  do  porządku  obrad 

uchwały  w  sprawie  dzierżawy  działki  mienia  komunalnego  położonej                                 

w   Białobokach  

 

Wobec   braku   innych  wniosków   Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał pod  

głosowanie  proponowane  zmiany  

Za zmianą  głosowało 13 Radnych  

Przeciw 0 Radnych  

Wstrzymało się od głosu  1 Radny. 
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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 XIX  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  wyodrębnienia  funduszu  sołeckiego  na  rok  2013. 

7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wytypowania sołectwa ……..  do  udziału                        

w  programie  pilotażowym  realizowanym w ramach Podkarpackiego Programu 

Odnowy wsi  na  lata 2011 – 2016.  

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  programu  usuwania  azbestu. 

9. Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Przeworskiego. 

10. Podjęcie   uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gać w 2012 

roku. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania 

zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do 

uchwały  Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  w  latach  2012 -2014  do  projektu  

dotyczącego  utworzenia  przedszkoli  w  ramach   konkursu  zamkniętego nr 

31/POKL/9.1.1/2012 ogłoszonego  przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gać. 

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

2012 . 

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Gać. 

17. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  dzierżawy  działki mienia   komunalnego   położonej  

w  Białobokach 

18. Interpelacje i zapytania.  

19. Wolne wnioski. 

20. Informacja  na  temat  stanu  bezpieczeństwa. 

21. Informacja  ODR   w  Boguchwale  dotycząca  funkcjonowania  PROW w latach  

2013-2020.   

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

Poinformował , że  protokół  XIX 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  XIX 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  poprosił  o dodatkowe  wyjaśnienie  w sprawie  przetargu  na  wykonanie  usługi 

podziału  działek  i  rozgraniczeń. 

Wójt  Gminy  pani Grażyna Pieniążek   

Wyjaśniła  powtórnie  sprawę  dotyczącą ofert  na realizację  usługi  rozgraniczenia    oraz  podziału  

działek. 

  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 marca   2012   przedstawił   

Przewodniczący  Komisji  Radny Marek Kojder . 

Nie  wniesiono  uwag  do  niniejszego  sprawozdania. 

Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9 

../XX_sesja/komisje/sprawozdanie_kom_gospodarki.doc
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Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia  27 marca  2012  przedstawił  

Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz. 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu.  

 

 

Ad 6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyodrębnienia  funduszu  sołeckiego  na  

rok  2013. 
 

 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 

Przedstawił  projekt  uchwały. 

Poinformował  Radnych, iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił  pan Janusz Wajhajmer  

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   

 

Za projektem uchwały głosowało -  14  Radnych,  

wstrzymało się  od  głosu –   0 

przeciw –  0 

 

Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XX/121/2012 i stanowi     za łącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad 7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie wytypowania sołectwa   do  udziału  w  

programie  pilotażowym  realizowanym w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy 

Wsi  na  lata 2011 – 2016. 
 

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

uchwały. 
 
Wójt Gminy pani Grażyna  Pieniążek  
 Dodatkowo wyjaśniła  na  czym  będzie  polegać  pilotaż. 

 

Radny Bogdan  Bącal  
Zadał  pytanie  jakie  dodatkowe  środki  będą mogły  pozyskać  sołectwa. 

 

Wójt Gminy pani Grażyna  Pieniążek  
 W ramach  odpowiedzi  stwierdziła  ,że  dzisiaj  trudno  powiedzieć  jakie  dodatkowo  sołectwo  będzie  

mogło  pozyskać  środki. Wszystko  zależeć  będzie  od  zaangażowania  mieszkańców. Mówi  się  , że  

standardowo  może  nastąpić  podwojenie  funduszu  sołeckiego. 

 

../XX_sesja/komisje/sprawozdanie_kom_spraw.spol.doc
../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/121_fundusz_solecki.doc
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Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko 
Zwrócił  się  do  radnych   o  przedstawienie  propozycji sołectw . 

Propozycję  realizacji  programu  w  ramach   pilotażu   przedstawili : 

Radny Zbigniew  Sas  - propozycja programu  dotycząca  sołectwa  Gać.  

Radny Marek Kojder – propozycja  programu  dotycząca  sołectwa Dębów. 

Pan Janusz Wajhajmer  przedstawił  propozycję  realizacji  w/w programu  przez  sołectwo  Białoboki. 

 Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko 
Poinformował  Radnych  o zasadach  konkursu. Radni w  drodze  uchwały  winni  wskazać  jedno  

sołectwo  , które  zostanie  objęte  pilotażem  tego  programu. Pozostałe  sołectwa  swoje  programy,  także  

będą  mogły  realizować,  co  będzie  realizowane  po wdrożeniu  pilotażu. 

Zaproponował  formę  dokonania  wyboru   spośród  przedstawionych  ofert.  

Najpierw Radni  powinni  zgłosić  wnioski , które  sołectwo  winno zostać wskazane  w projekcie  

uchwały. 

Jeśli zostanie  przedstawiony  więcej  niż  jeden  wniosek  Radni  w  drodze  głosowania  rozstrzygną  , 

który  wniosek  uzyska  większość. 

 

 

Zgłoszono  dwa  wnioski : 

Wniosek 1  Zgłoszony przez  Wójta  Gminy  

W drodze  pilotażu  swój  projekt  powinno  realizować  sołectwo Białoboki. 

Wniosek 2  

W drodze pilotażu  swój  wniosek  powinno  realizować  sołectwo  Gać.     

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący Rady  Gminy  poddał  wnioski   pod  głosowanie wnioski. 

 

Za wnioskiem 1  głosowało  -  7 Radnych. 

Za wnioskiem 2  głosowało  -  7 Radnych. 

Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  ogłoszono   przerwę  celem wyjaśnienia  sytuacji, w której 

aktualnie w  wyniku  uzyskanego  wyniku głosowania,  głosowanie  jest  nierozstrzygnięte. 

 

Po  przerwie  : 

Radny Zbigniew Sas sołtys wsi  Gać  w imieniu  grupy  Radnych wniósł wniosek  o  wycofanie z  pilotażu  

sołectwa Gać. 

W  związku  z  tym, że wniosek  dotyczący  sołectwa  Białoboki  nie  został  wycofany    Przewodniczący 

Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały, w którym Rada Gminy Gać  typuje  sołectwo  Białoboki  do  

realizacji w/w  programu  w  ramach  pilotażu. 

 

 

 

 

Za  projektem  uchwały  głosowało – 14  Radnych  

Przeciw –  0  

Wstrzymało się od  głosu - 0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/122/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 

 

 

 

Ad 8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  programu  usuwania  azbestu. 

 
 

 

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/122_uchwała_pilotaz_solecki.doc
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Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Odczytał   projekt   uchwały . Poinformował  Radnych , iż  projekt  uzyskał  pozytywną  opinię  komisji. 

Uzasadnienie  do  uchwały  przedstawił  pan  Mariusz  Pawlak  

Wobec  braku  dyskusji  poddano projekt  pod  głosowanie. 

Za projektem  14  –  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-        0    Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/123 /2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 
 

 

Ad  9  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Przeworskiego. 
 

 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 

Odczytał   projekt   uchwały . 

Poinformował  Radnych , że  projekt  uzyskał  pozytywną  opinię  komisji. 

 
Radny Bogdan Bącal  
Zadał  pytanie czy  powiat  jest  tak  biedny  , że  nie  może  samodzielnie  sfinansować  wydania  tej  

książki. 

 

Janusz Wajhajmer – radny  powiatowy - wyjaśnił , iż kwota 400 złotych   jest  to  symboliczną  

odpowiedzią Gminy  Gać  na  wniosek  złożony  przez  muzeum . Muzeum  zwróciło  się  do  wszystkich  

gmin  o  udzielenie  pomocy umożliwiającej  wydanie  powyższej  publikacji. Główna  część  kosztów  

publikacji  poniesie  oczywiście  starostwo - jako  instytucja  dotująca  muzeum. 
 

Za projektem  –14  Radnych   

przeciw: -              0 Radnych  

wstrzymało:-        0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/124 /2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu . 

 

Ad 10. Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/123_Uchwała_azbest.doc
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Odczytał  projekt  uchwały  . 

Poinformował , że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie    projekt  uchwały.   

W dyskusji : 

Radny Marian Majcher  

Złożył wniosek  aby  kwotę będą  przedmiotem niniejszej  uchwały  przeznaczyć  na  dotację  na  rzecz  

samorządu  Województwa  Podkarpackiego ale  na  wykonanie  zatoczku  autobusowej  na  przystanku w  

Mikulicach . Gmina  powinna  w  pierwszej  kolejności  inwestować  na  własnym  terenie. Wykonanie  

zjazdu  z  autostrady  jest  z  punktu  widzenia  naszych  interesów , interesów  Gminy , zdecydowanie  

mniej  korzystne  niż  wykonanie  zatoczki , która  to  już  dawno  powinna  być  wykonana. 

 Radny Bogdan Bącal 

Stwierdził , że  węzeł  Przeworsk  nie  jest ważnym  dla  mieszkańców  Gminy  Gać. 

   Radny Emil Pacuła 

Stwierdził , że  część  gmin  powiatu  przeworskiego  nie  podjęło  takiej  uchwały  o  przekazaniu  

środków  dla  samorządu  województwa  na  to  zadanie. Można  jeszcze  zaczekać  z  taką  uchwałą , nie  

trzeba  się  spieszyć. 

Wójt Gminy  Grażyna Pieniążek 

Dla  Powiatu  Przeworskiego  zjazd  z  autostrady  jest  jednak  ważnym Nie  trzeba  oczywiście  

wychodzić  przed  szereg  ale  też  nie  powinniśmy  odstawać.  Zobowiązania  zostały  podjęte  wcześniej  

jeszcze  w  poprzedniej  kadencji .Ta  kwota  była  w budżecie  zagwarantowana. 

Radny Bogdan Bącal 

Stwierdził , że  Przeworsk  przespał czas , w  którym  należało  o  to  zadbać  a  dzisiaj  jest  pewnie  późno  

na  naprawianie błędów. 

Radny Marek Kojder  

Pewnie  dla  Gminy  Gać  nie  jest  ten  zjazd  najważniejszy. Natomiast była  pisemna  umowa  w  tej  

sprawie  i  z  umów  trzeba  się  wywiązywać. 

Radny Marian Majcher  
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Stwierdził  , że  wszyscy  już  wiedzą  , że  Powiatu  przeworskiego  za  trzy  lata  nie  będzie i  nie  jest  

przeoczeniem , że  takiego  zjazdu  nie  zaprojektowano ,  to  jest  oczywiste. 

 

Radny Powiatu Przeworskiego Janusz  Wajhajmer  

Stwierdził , że  Radny  Majcher  mówi  rzeczy  niesprawdzone  i  pewnie  nieprawdziwe . Dzisiaj  nikt  na  

poważnie  nie  twierdzi  o  likwidacji  powiatu. Co  do  tematu  dyskusji  dotyczącej  udzielenia  pomocy  

dla  samorządu  województwa  należy  stwierdzić, że  Wójtowie  wszystkich  gmin  powiatu  

przeworskiego w roku 2010 podpisali  stosowny  dokument  w którym  zadeklarowali  udział   finansowy 

gmin  w  kosztach  opracowania  dokumentacji  niniejszego  zjazdu. I ta  sprawa  jest  przedmiotem  tej  

właśnie  uchwały. 

Radny Marian Majcher  

Złożył  wniosek  o  przeniesienie głosowania  w  tej  sprawie  na  najbliższą  sesję. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Stwierdził  , że : Nie  ma  możliwości  głosowania  tego  wniosku  teraz. Zgodnie  z  porządkiem  obrad  

należy  poddać  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Jeśli  Radni  zagłosują  przeciw  projektowi , uchwała  

nie  zostanie  podjęta  i środki  nie  zostaną  przekazane samorządowi na  zadanie  będące  przedmiotem  

uchwały. Na  następnej  sesji  będzie  można  podjąć  uchwałę  co  do  przeznaczenia  tych  środków  

W  związku  z  powyższym   przewodniczący  Rady  zarządził głosowanie  nad   projektem  uchały. 

Za projektem : - 8  Radnych  

przeciw: -            6  Radnych   

wstrzymało: - 0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XX/125 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  16  do  protokołu. 

 

Ad 11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gać w 2012 

roku. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 
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Poinformował , iż  komisja  nie  zajęła stanowiska  w  tej  sprawie. 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił Janusz Wajhajmer  

Wobec  braku  dyskusji.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem  : 14   -  Radnych  

 przeciw:           - 0  

wstrzymało: -     0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/126 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  17  do  protokołu.  

 

Ad 12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia zmian w planie realizacji oraz 

finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku 

Nr 2 do uchwały  Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r.                               

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Poinformował  Radnych , że komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt. Wobec  braku  dyskusji. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem  :  14-  Radnych  

 przeciw:             0  

wstrzymało: -     0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/127 /2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  18  do  protokołu.  

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  w  latach  2012 -2014  do  projektu  

dotyczącego  utworzenia  przedszkoli  w  ramach   konkursu  zamkniętego nr 

31/POKL/9.1.1/2012 ogłoszonego  przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/126l_Program%20opieki%20nad%20bezdomnymi%20zwierzętami%20GMINA%20GAĆ.doc
../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/127_UCHWAŁA%20zmiana%20budżetu%20alkohol.doc
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Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Poinformował , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił pan Janusz  Wajhajmer  

W dyskusji : 

Radny Józef Reizer  

Zgłosił  zastrzeżenie , dotyczące pominięcia  w  projekcie  miejscowości Ostrów . W Ostrowie  jest  

kilkanaście  dzieci  spełniających  kryteria  uczęszczania. Jest   dużym  błędem , że nie przewiduje  się  w  

projekcie  jego  utworzenia. Skoro  nie  można  utworzyć  większej  ilości  przedszkoli  to  może  warto  

przesunąć  przedszkole    z  innej  miejscowości. 

Sekretarz Gminy Janusz Wajhajmer  

Gmina ma  obowiązek  po  zakończeniu  projektu  utrzymać  jego  trwałość  przez  następne  dwa  lata  ,  

w  związku  z  tym  ustalając   ilość  przedszkoli  do  wniosku  wzięto  pod  uwagę  możliwości  finansowe  

Gminy. Od  projektu  do  realizacji  bardzo  daleka  droga  .  Dzisiaj składamy  wniosek  do  WUP . 

Szansa , że  wniosek  będzie  pozytywnie  oceniony i projekt  będzie  realizowany  nie  jest  zbyt  wielka  ,  

gdyż  jest  to  wniosek  konkursowy. Dlatego  nie  warto  toczyć  na  tym  etapie  bojów  w  tej  sprawie. 

Teoretycznie gdyby  doszło  do  realizacji  wniosku  to  istnieje  możliwość   jego   przeniesienia, 

przynajmniej  tak  mi  się  wydaje. Pisząc  projekt  posiłkowałem  się  zebranymi deklaracjami  

ewentualnego  uczestnictwa w  projekcie. Zgłoszono  54 dzieci , które mogłyby  wziąć  udział  w  

projekcie.  

Radny Bogdan Bącal  

Jaka  liczba  dzieci  jest  deklarowana  do  przedszkola  w  Białobokach. 

Sekretarz Gminy Janusz Wajhajmer  

Na  podstawie  deklaracji  stwierdzam , że  do  ośrodka  w  Białobokach  deklarowano  udział  17 dzieci. 

Radny  Marian  Majcher  

Lokalizacja  przedszkola  w  Ostrowie  jest  bardziej  uzasadniona  niż  w  Białobokach  i  to  nie  ulega  

żadnej  wątpliwości. Temat  powinien  być  jeszcze  raz  przemyślany. 



 11 

Pani Maria  Kochman  - dyrektor  szkoły  w  Ostrowie 

Stwierdziła, że  nic  nie  wiedziała w sprawie  możliwości  utworzenia  przedszkola  w  ramach  projektu. 

Sekretarz Gminy Janusz Wajhajmer  

Dzisiejsza  dyskusja  jest  może konieczna , ale  tak  naprawdę  do  dyskusji  można  wrócić w sierpniu , 

kiedy  okaże  się  , oby  tak  było, że  będziemy  realizować wniosek . Dzisiaj państwo  stajecie  przed  

możliwością  podjęcia  uchwały  o  ewentualnej  realizacji  wniosku , który  zostanie  złożony. Podjęliśmy  

się  dużej  pracy, dużego  wysiłku, w  krótkim  czasie  w trzyosobowym  zespole  powstał projekt, który  

wymagał  naprawdę  wiele  pracy, ze  względu  na  to  iż  projekt  tak  naprawdę  musiał  powstać  w  10  

dni . Jeśli  Państwo  na  tym  etapie   odrzucicie  projekt  uchwały  to  nasza  praca  na  nic, a  chyba  nie        

o  to  chodzi . W  mojej  ocenie  będzie  czas  na  dyskusję  na  temat  lokalizacji  wtedy,  gdy  uzyskamy  

dofinansowanie. Stwierdzam,  iż  nie  jest prawdą   , że  dyrektor  szkoły  w  Ostrowie  nie  wiedział          

o  możliwości  pisania  wniosku  na  objęcie    dzieci  opieką przedszkolną. Rozmawiałem z  panią  

dyrektor  w  tej  sprawie , informując  iż  piszę  wniosek  do WUP w  ramach  konkursu  na  utworzenie  

punktów  przedszkolnych. 

Radny Bogdan Bącal  

W  Ostrowie  przedszkole  powinno  być . Na  to  wskazuje  położenie  tej  miejscowości. Nie  wiem  

dlaczego  stawia  się  Radnych  w  takiej  sytuacji  , że  muszą  głosować  nad  czymś co  nie zostało                  

z  nimi  wcześniej  uzgodnione. Tak  nie powinno  być. 

Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  wiem  dlaczego  Państwo kwestionujecie  dzisiaj lokalizację . Ona  chyba  nie jest  najważniejsza. 

Projekt , który  został napisany ,jeśli zostanie  zakwalifikowany  do  realizacji   rozwiąże  nam  po  części  

problem  przedszkoli w  naszej  gminie.   Miesiąc temu też  podejmowaliście  Państwo  decyzje dotyczące  

przedszkoli i  pewnie  część  z  nas  z  tej  sytuacji  do  dzisiaj  ma niezbyt przyjemne wspomnienia. To są  

trudne  sprawy  i niełatwo  tutaj  o  dobre  rozstrzygnięcia. A  dyskusja  dzisiejsza  jest  chyba  

niepotrzebna  , gdyż  jesteśmy  dopiero  na  etapie  projektu, a  do  realizacji  naprawdę  daleko . A  co  do  

Białobok, to  uważam , że  mają  takie  same  prawo  do  przedszkola  jak  i  pozostałe  miejscowości.  

.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :   12-  Radnych   

wstrzymało: - 2 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/128 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  19  do  protokołu. 

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/128_uchwała_przedszkola.doc
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Ad 14 . Podjęcie  uchwały  w  sprawie    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gać. 

 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Skarbnik Gminy Barbara Krupa  przedstawiła  szczegółowe  uzasadnienia  do  proponowanej  zmiany   

WPF 

Poinformowała , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt . 

Wobec  braku  dalszej  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 XX/129/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  20   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 :   14-  Radnych   

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/129_uCHWAŁA%20WPF/UCHWAŁA%20WPF%2029.03.2012.docx
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wstrzymało: - 0 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/130 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  19  do  protokołu. 

 
 

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Gać. 

Przewodniczący Rady  Gminy Gać Lesław Stańko   

Odczytała  projekt  uchwały  wraz  z uzasadnieniem  

Poinformował , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  

 

Wobec  braku  dalszej  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :   13-  Radnych   

wstrzymało: - 1 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XX/131 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  20  do  protokołu. 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie  dzierżawy  działki mienia   komunalnego   położonej  

w  Białobokach 

 

Przewodniczący Rady  Gminy   

Odczytał  projekt  uchwały  wraz  z uzasadnieniem. 

Sekretarz Gminy  Janusz Wajhajmer  

Przedstawił  uzasadnienie do  projektu  uchwały. 

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/130_UCHWAŁA%20zmiany%20w%20budżecie%2029.03.2012.docx
../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/131_zasady_wynajmu.doc
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Poinformował , iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt.  

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 XX/132 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  21  do  protokołu. 

 

18.  Interpelacje  i  zapytania.  
Radny Emil Pacuła  
 

Zadał  pytanie  do Radcy Prawnego  Joanny Litwin  dotyczące  projektu  umowy , którą Gmina Gać  

zamierzała  zawrzeć z  Uniwersytetem Medycznym w Lublinie  dotyczącej budynku Uniwersytetu 

Ludowego w Gaci.  

W związku  z tym ,że  mimo  upływu  czasu  dalej  pewna  grupa  mieszkańców  twierdzi , że  umowa  

była  źle  skonstruowana , a pani  jako  nasz  Radca  Prawny  opiniowała  projekt  tej  umowy  - proszę             

o  wyjaśnienie  co  w  tej  umowie  było  niewłaściwego  gdyż  pani  za  nią  była  z  ramienia  Gminy  

odpowiedzialna. 

 

Pani Joanna Litwin  
Stwierdziła , że nie  może  odnieść  się  do  pytania  w  tej  chwili,  gdyż  nie  pamięta  treści umowy  jej  

szczegółowych  zapisów. Szczegółowej  odpowiedzi  udzieli  na  następnej  sesji  po  przeanalizowaniu tej  

umowy. 

 

Radny  Józef Reizer  
Zadał  pytanie  dotyczące  remontu  drogi  powiatowej  Białoboki – Mikulice. Czy  w  ramach  remontu  

jest  przewidziane  wykopanie  rowów  wzdłuż  tej  drogi. 

 

Pan Mariusz Pawlak  
W  ramach  samego  remontu  nie ma  zaprogramowanych  tego  typu  prac. Natomiast  starostwo  wykona  

to  własnym  sprzętem , tak  jak  zostało  to  zrealizowane  podczas  remontu  poprzedniego  odcinka tej  

drogi. 

 

Pan Stanisław  Zając  
Przedstawił  swoją  wątpliwość  dotyczącą  używania  logo  na  piśmie  kierowanym  do  mieszkańca.              

W ocenie  dyskutanta  nie  powinno  być  używane w  miejscu  gdzie  powinien  znajdować się  znak  

polskości. W  tym  miejscu  gdzie umieszczamy  logo  powinna  być  urzędowa  nazwa  jednostki , którą 

wybieramy. Zaczynamy  zapominać  zapewne  o  polskości . Tak  być  nie  powinno. 

Drugą  sprawą, która  została  poruszona  przez  dyskutanta to sprawa  sprzedaży  mienia. Nie  należy  

wyprzedawać  ziemi. W  Polsce  wysprzedano  już  wszystko. Tak  być  nie  może. 

 
Pan Hubert Korsak  

../../0007_uchwaly/20120329_XX_121/132_Uchwała%20%20w%20sprawie%20wydzierżawienia%20-Gać%202012r.doc
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W swoim  wystąpieniu  na  początku  przedstawił  wskazanie  lekarza,  aby  w  życiu  codziennym    ze  

względu  na  stan zdrowia unikać  stresu.  

W  dalszej  części  wystąpienia  przedstawił  fotografie  sufitu  łazienki  mieszkania  , którego  jest  

najemcą,  a  gmina właścicielem. Przedstawił  też  treść  pisma  ,     w  którym Urząd Gminy  informuje  , 

że  zgłaszana  przez  właściciela  usterka  będzie  usunięta . Stwierdził  , że  w  remont  tego  mieszkania  

zainwestował wraz  z  żoną  około 15 tys. złotych , wymienił  też na własny koszt  okna . Niestety do  dnia  

dzisiejszego,  mimo deklaracji ze  strony Przewodniczącego Rady  Gminy, usterka polegająca  na  

przeciekaniu sufitu nie  została usunięta.  

Kolejną  sprawą , którą poruszył pan  Korsak to sprawa  wniosku Gminy Gać skierowanego do sądu, 

dotyczącego zapłaty zaległego  czynszu. Stwierdził , że  wniosek  był  bezpodstawny , sprawę ocenia  jako  

szykanowanie  jego osoby. Takie  sytuacje  miały  już  miejsce , szczególnie wobec  jego żony. 

Dalsza  część  wypowiedzi  dotyczyła  funkcjonowania  SUl-u (Spółdzielczy Uniwersytet Ludowy) oraz  

samego  budynku.  

Zadał  pytanie  prosząc  o odpowiedź : Jaki  przepis zezwolił  Wójtowi  na  zajęcie  mienia  prywatnego   

oraz  mienia  spółdzielczego.  

 
Radca Prawny  Joanna Litwin  
Zadała  pytanie czy  na  dzień  dzisiejszy państwo Korsakowie  zalegają  za  czynsz. 

 

 

Pan Hubert Korsak  
Stwierdził , że  na  dzień  dzisiejszy  nie ma  żadnych  zaległości. 

 

Radca Prawny  Joanna Litwin  
Wyjaśniła Radnym  przyczynę  , która  spowodowała złożenie  wniosku do sądu. Pozew został wycofany , 

Pan Korsak został  przeproszony za  pomyłkę. Co  do  pozostałych  zarzutów , wyraziła  pogląd, że co 

najmniej niestosownym  jest,  przedstawianie  zarzutów  wobec osoby  nieobecnej. Lepiej    byłoby  gdyby 

takie  sformułowania  padały  w  czasie  obecności  pani Wójt , wtedy  mogłaby  się  do  nich  odnieść 

osobiście. My  nie  mamy  takiej  wiedzy i  nie możemy  udzielić  odpowiedzi  na  zarzuty przedstawione  

przez  pana Korsaka. 

 

Radny Bogdan Bącal  
Zadał  pytanie  czy  pani  Wójt  przeprosiła za pomyłkę dotyczącą skierowania  pozwu o zapłatę  czynszu , 

bo  jeśli nie,  to może dzisiejsza nieobecność pani Wójt  na  tej  części  sesji , nie jest  przypadkowa. 

Jednocześnie  zaprosił państwo Korsaków  na  następną  sesję, gdzie  jeszcze raz  sprawę skargi trzeba  

będzie  rozpatrzyć. Wyraził pogląd, że  jest  jeszcze  czwarta władza , władza prasy , warto  to  rozważyć.  

 
Przewodniczący Rady  Lesław Stańko  
 
Wyjaśnił , że  wyjazd  pani Wójt  wynikał z  wcześniejszego  zaproszenia i w tym  spotkaniu uczestniczą  

też  Wójtowie z sąsiednich gmin. 

 

 
 
 
Radny Eugeniusz Bawor  
 
Wyraził pogląd, w którym zaznaczył , że  Radny Bogdan  Bącal w sposób  znaczący  zmienił  stanowisko 

w sprawie  państwa Korsaków. Jeszcze  niedawno  głosił  zupełnie  przeciwne  poglądy . 

 

Pani Maria Gładysz – Korsak 
 W  swojej wypowiedzi podkreśliła , że wraz  z mężem  przyjechali  do  Gaci  na  osobiste  zaproszenie  

Zofii Solarzowej. Opisała w jaki  sposób  wraz z panią Zofią  Solarzową  zdobywali  pieniądze  na  
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funkcjonowanie  uniwersytetu.  Uniwersytet  był spółdzielnią , musiał na  siebie  zarobić.  Dzięki  

zaangażowaniu  młodzieży  i  pracowników, uniwersytet  funkcjonował . Podkreśliła ,że  dzięki ich  

staraniu     budynek w  roku 1993 udało się   wpisać  do  rejestru  zabytków.  W dalszej  części 

wypowiedzi  odniosła się do historii i teraźniejszości funkcjonowania uniwersytetu.     

Na końcu zwróciła  się  do  Radcy Prawnego pani Joanny Litwin zarzucając jej iż, pastwi  się  nad  jej  

chorym  mężem składając do  sądu  bezpodstawne  wnioski. 
 

 

 

 

 

19  .  Wolne  wnioski. 
 

 

Ad 20. Informacja  na  temat  stanu  bezpieczeństwa na  terenie gminy.  
Przewodniczący Rady  Lesław Stańko  
Następnym punktem  dzisiejszych  obrad  jest  zapoznanie Rady  ze  sprawozdaniem komendanta  policji 

w  Kańczudze ze stanu bezpieczeństwa w  roku 2011. Informację  otrzymaliście  państwo w  materiałach  

sesyjnych. 

 
Radny Bogdan Bącal  
Wyraził pogląd, w  którym  stwierdził , że  komendant powinien osobiście  takie  sprawozdanie  Radzie  

przedstawić , a on  nie  tylko  tego  nie  uczynił , a  jeszcze  zaprosił  Wójtów  w  tym  czasie  na  

spotkanie . 

 

W  wyniku  głosowania  Rada  jednogłośnie  przyjęła przedstawione  sprawozdanie. 

  
 22. Informacja  ODR   w  Boguchwale  dotycząca  funkcjonowania  PROW w latach  

2013-2020.   

 
Informację  dotycząca  projektowanych  form  wsparcia  dla  rolników  w  nowym  okresie  

programowania tj. w  latach 2014- 2020  przedstawił  pracownik ODR pan Wacław Krupa. 

 
 

23. 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. 
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7. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
8. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
9. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
10. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
11. Uchwała Nr 121 
12. Uchwała Nr 122 
13. Uchwała Nr 123 
14. Uchwała Nr 124 
15. Uchwała Nr 125 
16. Uchwała Nr 126  
17. Uchwała Nr 127 
18. Uchwała Nr 128 
19. Uchwała Nr 129 
20. Uchwała Nr 130 
21. Uchwała Nr 131 
22. Uchwała Nr 132 
23. Sprawozdanie  komendanta ze  stanu  bezpieczeństwa. 

 


