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 Protokół :  

  XXI Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 29 maja  2012 roku  w godzinach  16.00  do  16.45 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy  13   Radnych  co  stanowi 87  %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 

 Projekt uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa  
Podkarpackiego  na  realizację  zadania  publicznego 
 

Wobec   braku   innych  wniosków   Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał pod  

głosowanie  proponowane  zmiany  

Za zmianą  głosowało - 13 Radnych  

Przeciw   

Wstrzymało się od głosu  -  0   
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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 XX  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  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  finansowego 

Biblioteki Publicznej Gminy Gać za 2011 rok.. 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury  w Gaci  za 2011 rok. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania   z  wykonania  budżetu   za  

rok  2011. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia   absolutorium   Wójtowi  Gminy  Gać   za  

rok  2011. 
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na  realizację  zadania  publicznego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  rok 2012. 
12. Informacja    GOPS w Gaci dotycząca  „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 

2011dla Gminy Gać   sporządzonej na podst. art. 16a ustawy o pomocy społecznej. 
13. Interpelacje i zapytania.  
14. Wolne wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 
 
  

 
 

Ad.3  Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół  XX 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  XX Sesji   głosowało  13   Radnych . 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół  został  przyjęty. 
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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.  

Nie  wniesiono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania. 

Ad 5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  22 maja   2012   przedstawił    Z-ca 
Przewodniczącego   Komisji    Radny Józef Reizer  . 
Nie  wniesiono  uwag  do  niniejszego  sprawozdania. 
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9 

 

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia  29  maja  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   przyjęcia  rocznego  sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gać za rok 2011  

 
 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Przedstawił  projekt  uchwały. 
Poinformował  Radnych, iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Barbara KRUPA   
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   
 
Za projektem uchwały głosowało -  13  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu –   0 
przeciw –  0 
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Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXI/133/2012 i stanowi     za łącznik nr   do protokołu. 
 
 

Ad 7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci za rok 2011  
 
Przewodniczący  Rady  Gminy 
Odczytał  projekt  uchwały , poinformował  Radnych, że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku  dyskusji  Przewodniczący poddał  projekt  pod  głosowanie 
 
 
 
Za  projektem  uchwały  głosowało – 13  Radnych  
Przeciw –  0  
Wstrzymało się od  głosu - 0 
Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXI/134/2012 
Uchwała  stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
 
 
Ad 8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania finansowego Gminy 
Gać  wraz  ze sprawozdaniem   z  wykonania budżetu  za rok 2011  
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały . Poinformował  Radnych , iż  projekt  uzyskał  pozytywną  opinię  komisji. 
Uzasadnienie  do  uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy . 
Poinformowała , że  Komisja Rewizyjna odbyła  debatę  na  powyższym sprawozdaniem. Komisja  
Rewizyjna  przyjęła wniosek  o  przyjęcie  powyższego  sprawozdania. 
Wszystkie  komisje  pozytywnie  zaopiniowały  projekt  uchwały w  tej  sprawie. 
Wobec  braku  dyskusji  poddano projekt  pod  głosowanie. 

Za projektem  13  –  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-        0    Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXI/135 /2012  
Uchwała  stanowi  załącznik   do protokołu . 
 

 
Ad  9  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Gać   
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
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Odczytał   projekt   uchwały . 
Poinformował  Radnych , że  projekt  uzyskał  pozytywną  opinię  komisji. 
 
Skarbnik  Gminy Pani Barbara  Krupa  
Przedstawiła : 
• opinię  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za   
rok 2011 
• wniosek Komisji  Rewizyjnej  dotyczący  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytułu 
wykonania  budżetu Gminy  za  rok  2011  
• opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Rzeszowie  w sprawie  opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej  Rady Gminy Gać  o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy  Gać w  tytułu wykonania 
budżetu Gminy Gać  za  rok 2011 
 
 Przewodniczący  Rady  Gminy  
Wniósł  do  Radnych  o odbycie  dyskusji  w  przedmiotowej  sprawie.  
Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie  

Za projektem  –13  Radnych   

przeciw: -              0 Radnych  

wstrzymało:-        0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXI/136 /2012  
Uchwała  stanowi  załącznik   do protokołu . 
 
Ad 10. Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Odczytał  projekt  uchwały  . 

Poinformował , że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie    projekt  uchwały.   

Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie 

. 

Za projektem : - 13  Radnych  

przeciw: -            0  Radnych   

wstrzymało: - 0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXI/137 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik   do  protokołu. 
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Ad 11. 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 :   13-  Radnych   

wstrzymało: - 0 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXI/138 /2012 

Uchwała  stanowi  załącznik   do  protokołu. 

 
 
Ad 12. Informacja GOPS w Gaci dotycząca „Oceny zasobów  pomocy społecznej na  rok 
2011 dla  Gminy Gać sporządzonej na podstawie ar. 16A  ustawy o pomocy społecznej. 
 
Informację  przedstawiła pani Agata  Wróbel – kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  
 
Informacja została  przyjęta , nie  zgłoszono  uwag.  

Ad 13.  Interpelacje  i  zapytania.  
Nie zgłoszono interpelacji. 
 
 

Ad 14  .  Wolne  wnioski. 
 
 
W ramach  wolnych  wniosków zabrała głos  Wójt  Gminy Gać  pani Grażyna Pieniążek 
 
W swoim  wystąpieniu  podziękowała  Radnym  za jednomyślność podczas  głosowania  
nad  absolutorium . Taka jednomyślność świadczy o tym , że  Radni  potrafią  podejmować  
decyzję  ponad podziałami politycznymi . 
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Wójt  Gminy  złożyła życzenia  z  okazji Dnia  Samorządowca. Odczytała  też  życzenia   
skierowane do   samorządowców   przez  posła Piotra  Zgorzelskiego  oraz poseł Elżbietę 
Łukaciejewską . 
 
Radny Bogdan Bącal  
 
Odnosząc  się do  sprawozdania  przedstawionego  przez  kierownika GOPS wyraził 
pogląd , iż  należy  nam  wszystkim  życzyć,  aby odsetek korzystających   z pomocy  
ośrodka  zmniejszał się.  
  
  

ad 15. Zakończenie  sesji. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady Sesji. 

 
 
 
Załączniki do  protokołu: 

1. Lista  obecności  Radnych  na  sesji. 
2. Lista  obecności  zaproszonych  gości. 
3. Lista obecności  sołtysów. 
4. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
5. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
6. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
7. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
8. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
9. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
10. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
11. Uchwała Nr 133 
12. Uchwała Nr 134 
13. Uchwała Nr 135 
14. Uchwała Nr 136 
15. Uchwała Nr 137 
16. Uchwała Nr 138  

 
 


