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 Protokół :  

  XXII Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 21 czerwca 2012  roku . 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 12   Radnych  co  stanowi80   %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. Wręczenie nagród i wyróżnień najzdolniejszej młodzieży  

Przewodniczący Rady Gminy 
Stwierdził , że  na  dzisiejszej sesji  dodatkowo  gościmy  nauczycieli i uczniów  naszych szkół. Są to  Są 
to  najlepsi uczniowie naszej gminy.  
Zwracając się  do  uczestników sesji stwierdził: 
„Szanowni państwo , proszę pozwolić , że  w  tej  części  naszej  sesji poświęcimy właśnie  im  czas.   
Wasza wizyta na  sesji jest  wynikiem tego , że dobrze przepracowaliście okres mijającego  roku 
szkolnego. Dzięki Waszej  systematycznej  pracy  , dzięki pracy  Waszych  nauczycieli rozsławialiście  
naszą  gminę  na  konkursach i  zawodach  powiatowych , wojewódzkich i krajowych.  
Proszę  przyjąć od  nas  gratulacje i  pamiątkowe  dyplomy. 
Proszę  panią  Wójt  Grażynę  Pieniążek  o wręczenie  tych  wyróżnień dla  uczniów i  ich  nauczycieli.  
 
Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek  wraz z  Przewodniczącym Rady Leszkiem Stańko wręczyli 
pamiątkowe dyplomy dla wyróżniających się   uczniów  naszej Gminy. Ich nauczyciele  otrzymali także 
pamiątkowe podziękowania. 
Wręczone  też  zostały  statuetki dla uczniów uznanych za najlepszych uczniów naszej  Gminy:  
 
W kategorii naukowej - pamiątkową statuetkę przyznano:  
 
Mateuszowi Domka -  uczniowi III b gimnazjum w Gaci 
 
Kamilowi Głód -  uczniowi III b gimnazjum w Gaci 
 
W kategorii sportowo – artystycznej statuetkę przyznano: 
 
Annie Sekreta -  uczennicy II gimnazjum w Dębowie. 
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3. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  

Wójt Gminy  wniosła o uzupełnienie porządku obrad  o projekt uchwały w sprawie  wyznaczenia 
właściwego podmiotu  do realizacji  zadania administracji  w zakresie wspierania rodzin. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek  

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 12  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. Wręczenie nagród i wyróżnień najzdolniejszej młodzieży szkół podstawowych                        

i gimnazjów z terenu Gminy Gać.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXI  sesji Rady Gminy Gać. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Gać z realizacji zadań w okresie  międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy Gać.  
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości składki członkowskiej                           

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. 
 
8. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gaci. 
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać.  
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia podmiotu  właściwego  do  realizacji  

zadania  administracji publicznej w zakresie  wspierania  rodzin . 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  rok 2012. 
12. Informacja  na  temat  stanu  prawnego, stanu technicznego , wyposażenia  oraz  

planowanych  prac  remontowych     w budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci. 
13. Interpelacje i zapytania.  
14. Wolne wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 
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4. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 

  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół  XXI     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  XXI Sesji   głosowało 12  Radnych . 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół  został  przyjęty. 

5. 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. 

6. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  19 czerwca   przedstawił   
Przewodniczący  Komisji  Radny Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9 

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia 19 czerwca 2012 roku  przedstawił  
Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu.  

Sprawozdanie obrad Komisji Statutowej przedstawił  przewodniczący komisji   

Nie wniesiono uwag  do sprawozdania  

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10a  do  protokołu 
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      7 . Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  wysokości składki członkowskiej  w Stowarzyszeniu  
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki 
 
Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisje pozytywnie   zaopiniowały   projekt  uchwały. 
W dyskusji Radny Bogdan Bącal zadał  pytanie ile  wynosi  teraz  składka członkowska. 
Odpowiedzi udzieliła Wójt Gminy  Grażyna Pieniążek  
Wobec  braku   dalszych dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W  wyniku  głosowania : 

  Za  projektem  głosowało – 12   Radnych ;  

 przeciw  było -0  ; 

 wstrzymało się- 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXII/139/2011 i stanowi  załącznik  nr 11  do  protokołu. 

Przewodniczący Rady  Gminy udzielił głosu Prezesowi Zarządu  LGD „Dorzecze Mleczki  panu 
Andrzejowi Stebnickiemu , który podziękował  Radnym  za  zrozumienie  potrzeby zwiększenia 
wysokości składki członkowskiej. Zwrócił uwagę , że  lokalna grupa , której członkiem  jest  gmina  Gać, 
jest  jedną  z  najmniejszych , koszty administracyjne  jej  funkcjonowania są  niewielkie , jednak  
potrzebne jest wsparcie  gmin w postaci składki członkowskiej.   
 

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie uchwalenia statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci  
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
Poinformował  Radnych, iż  Komisja Statutowa  oraz  Komisja Spraw Społecznych i Oświaty   
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Wobec braku dyskusji   
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   
 
Za projektem uchwały głosowało -12  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXII/140/2011 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
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9.     Podjęcie  uchwały  w  sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko 

Wniósł o przedstawienie  uzasadnienie  do  projektu. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy 
Odczytał  projekt  uchwały , poinformował  Radnych, że  komisja statutowa   pozytywnie  zaopiniowała  
projekt uchwały. 
Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za  projektem  uchwało  głosowało – 12   Radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od  głosu - 0 
Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXII/141/2011 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 
 
 
10.   Podjęcie  uchwały w sprawie wyznaczenia właściwego do realizacji  zadania administracji 
publicznej  w zakresie wspierania rodzin   
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały . 
 
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja Spraw 
Społecznych i Oświaty  pozytywnie zaopiniowała projekt  i poddał  projekt  pod  głosowanie. 

Za projektem  12 –  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXII/142 /2011  
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 

 

11. 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.  
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Za projektem :  12  Radnych   

wstrzymało: - 0 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXII/143/2011 

Uchwała  stanowi  załącznik  15  do  protokołu. 

Przewodniczący Rady  Gminy zarządził 5 minutową przerwę.  

12. Informacja na temat stanu prawnego , stanu technicznego, wyposażenia oraz planowanych prac  
remontowych  w budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci. 

Głos Zabrała Wójt Gminy Grażyna Pieniążek  

W pierwszej  części swojego wystąpienia  przedstawiła rys  historyczny budynku Uniwersytetu Ludowego 
w Gaci od czasów  jego powołania  i   budowy do czasu,  w którym właścicielem tego  budynku  stała się  
Gmina Gać. Zwróciła  przy tym uwagę  na  instytucje  , które tam  funkcjonowały , instytucje  które  
zarządzały tym  budynkiem. Decyzje komunalizacyjne  z  2003 roku oraz 2007  oraz wyroki sądów 
doprowadziły ,że w  roku 2008 Gmina Gać stała się  właścicielem działek i budynku. Podejmowano 
działania aby znaleźć osobę lub instytucję ,  która przejęłaby lub zagospodarowała ten  budynek. Rada 
Gminy  poprzedniej  kadencji  z dniem 28 września 2011 upoważniła Wójta do  zawarcia  umowy   
użyczenia w drodze bezprzetargowej  na  okres  do  lat 20 – tu.  Ubiegając  się  o  stanowisko Wójta  jak              
i teraz  uważam , że   przygotowana umowa użyczenia tego  budynku choć  była  opracowana poprawnie 
pod względem prawnym , nie  była ekonomicznie  uzasadniona  . Przychodząc tutaj po  wyporach 
otrzymałam - na  swój wniosek -  od sekretarza-  informację jakie  środki  zostały  wydatkowane  na  
remont  tego  budynku w latach 2008 – 2010.W  tym  okresie dokonano drobnych  remontów  - zostały 
wydatkowane  środki w kwocie 7444 zł na   remont  dachu  oraz  634 złote na  remont  instalacji  
elektrycznej . 30 grudnia 2011roku  Rada  Gminy   podjęła  decyzję  aby zinwentaryzować mienie  
budynku ,  przygotować  kosztorysy ,opracować  plan jego  zagospodarowania, opracować dokumentację  
budowlaną . W  styczniu 2011 wybrano  firmę która  dokonała inwentaryzacji budynku, oszacowała 
wstępnie co  należy zrobić, aby ten  budynek przywrócić  do  użytkowania  . Stwierdzono , że  prawie  
wszystkie  elementy  tego  budynku  wymagają  remontu  lub  wymiany. Kwota tego  remontu  to  ponad  
2 mln złotych. W  sierpniu 2011 roku została zatwierdzona  dokumentacja i uzyskano wszelkie  
pozwolenia  budowlane. Równocześnie czyniono  starania dotyczące pozyskania środków na  remont .               
Z pomocą  przyszli  Urząd  Marszałkowski  ( dzięki obecnemu  tutaj panu Marszałkowi Kuźniarowi )                
i Urząd Wojewódzki  poprzez  konserwatora  zabytków. Między  czasie  pojawiły się kontrowersje  
dotyczące  majątku  znajdującego  się  w  budynku. Warto przypomnieć , że decyzje  komunalizacyjne 
dotyczyły budynku i gruntu. Nie było i nie ma  żadnej  dokumentacji  dotyczącej  wyposażenia  budynku. 
W czerwcu  2011 roku Państwo Korsakowie ( osoby tam zamieszkujące i pracujące  w czasie  kiedy 
użytkownikiem  tego budynku  był SUL )- wystąpili o zwrot majątku,  który został  tam  pozostawiony 
(zostały zaprezentowane fotografie wnętrza  budynku  wykonane  w roku 2008 tj. w okresie  gdy  Gmina  
stała się właścicielem) .  Państwo Korsakowie otrzymali  zgodę  na  zabranie  własnych  przedmiotów, 
jeśli coś  należało  do  państwa Korsaków mogli  to  odebrać – co  uczynili. Zarzucano  nam , że gmina  
nie  zabezpieczyła  należycie  majątku  , który SUL tam  pozostawił,  a jaki  pozostawił to  widać  na  
przedstawionych fotografiach. Dodatkowo chciałam  państwu przedstawić  fragment artykułu , dotyczący  
też  tego  mienia – z  czasów  kiedy  Gmina  nie  była  właścicielem- sprawa  dotyczy  kradzieży. 
Pozostawiono tam rzeczy – co  widać  na  fotografiach – niestety dziś wymaga to posprzątania  tych  
odpadów   i poniesienia  kosztów  związanych z ich utylizacją. Wszystkie   te  działania na  bieżąco 
dokumentujemy. Nie można  też  się  bardzo  temu  dziwić , że  stan pozostawionych  rzeczy  jest  taki,  
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jak  widać  na  fotografiach,  gdyż  budynek  przez  bardzo  długi okres  nie  był  użytkowany , jak  też  
zabezpieczony. 

 Dzięki pomocy  pana Marszałka Kuźniara i pani Marszałek Kowalskiej udało  się  nawiązać  współpracę 
z instytutem  w Bolestraszycach,  co  zaowocowało wykonaniem  inwentaryzacji drzew i krzewów 
znajdujących  się  na  działce uniwersytetu. Pozwoliło to  opracować  kosztorys wykonania pielęgnacji 
istniejącej  tam roślinności. Na pewno  nie  nastąpiła  żadna  dewastacja  drzewostanu  w  tym  czasie  
kiedy  jesteśmy  gospodarzem  tego  terenu. Wójt Gminy  dalej  w  swoim wystąpieniu  przypomniała 
Radnym plany dotyczące  zagospodarowania  budynku. Pierwszy  wniosek  od  ministerstwa  kultury  
został  przygotowany  i złożony, niestety nie  było  zabezpieczonego  wkładu ,ale   zależało   nam  na  tym  
być zauważonym. Oczywiście  wniosek  przepadł ze  względów formalnych. W lipcu 2011 został  złożony  
wniosek  do LGD  i wniosek  ten  aktualnie  jeszcze  podlega  ocenie merytorycznej . Wniosek  dotyczy  
zagospodarowania  terenu  wokół  tego   obiektu. Wartość wniosku  to  ponad 40 tys. złotych ,              a 
dofinansowanie  to 25 tys. złotych. W  sierpniu 2011 roku  złożono  wniosek  do  Urzędu 
Marszałkowskiego na  kwotę 30 tys. złotych  o  wykonanie  niezbędnych  robót budowlanych 
zabezpieczających  ten  obiekt  . Roboty  te  zostały  wykonane   w  piwnicach. We wrześniu 2011  
wniosek   w ramach  programu  biblioteka plus . Taki pomysł  zrodził  się  dzięki współpracy  z panią  
Marszałek Kowalską oraz  Marszałkiem Kuźniarem. Na górce  miałaby powstać  piękna nowoczesna  
biblioteka dla  naszych  mieszkańców  ale  też  biblioteka  chłopska , biblioteka  ludowa . Wniosek  
dotyczył  kwoty  ponad  2 i pół miliona  złotych,  Źródłem finansowania obok  dotacji Ministerstwa 
Kultury miały być środku Urzędu  Marszałkowskiego. Wniosek  przepadł  ze  względów  formalnych , 
gdyż nie  było właściwego  dokumentu  potwierdzającego zabezpieczenie  środków w budżecie 
Województwa Podkarpackiego. Ten sam   wniosek złożyliśmy w  lutym 2012  powtórnie  wskazując, iż 
wkład  własny  zostanie  zabezpieczony  tylko ze środków Gminy. Liczymy  jednak , na wsparcie  pana 
Marszałka i wsparcie  Gminy przez  Urząd Marszałkowski ,aby odciążyć  naszą gminę. Projekt byłby 
realizowany w sumie   przez 8 lat z  czego 5 lat  to funkcjonowanie  biblioteki  w  ramach  jego trwałości  
( po  zakończeniu  remontu). Dziś  wiemy  , że  projekt  przeszedł. Jest  już  na  to  informacja  formalna.          
W dniu 8 lutego  złożono  wniosek  do Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków. Otrzymaliśmy  
wsparcie  w  kwocie  100 tys. złotych . Mimo iż  wnioskowaliśmy  o dużo  większą  kwotę , to  należy  
stwierdzić , że  otrzymana dotacja  - biorąc pod  uwagę jakie dotacje  przyznawano – jest  bardzo  wysoka. 
Jesteśmy  po przetargu  i prace  w  ramach  tego  zadania  będą  realizowane. W  lutym złożono wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego  na  wykonanie  prac  konserwatorskich( wniosek na  kwotę 603 tys.) 
złotych. Liczymy na  przychylność  urzędu  i wiem , że   otrzymamy  dotację , pewnie  nie  taką  o  jaką  
wnioskowaliśmy, ale każde  wsparcie   zmniejsza obciążenia naszej Gminy.  

Radny Bogdan  Bącal  

W sprawie  formalnej.  

Stwierdził , że budynek uniwersytetu  budowała   nie  tylko  społeczność gacka,  była  to  inicjatywa         
o  wiele szersza , a  Gać  tak  naprawdę  była  w  tej  sprawie  podzielona. 

Pan Lucjan Kuźniar – członek zarządu Województwa Podkarpackiego 

Inicjatywa uregulowania  stanu  prawnego  tego  budynku  zainicjował będąc  Radnym Powiatowym                  
w  latach 1998 – 2002. Sprawa  się zaczęła  ale w następnej kadencji  sprawa  została  zablokowana . 
Kadencja 2006 – 2010  gdzie  nastąpiła  zmiana  Starosty  zakończyła  tę  sprawę  i  własność została  
przekazana  Gminie  Gać. Podziękował Pani Wójt  za  zaangażowanie w proces przywrócenia tego  
budynku dla  tych,  którym  powinien on  służyć. To  bardzo  ważne aby  tak  się  stało. Jako  członek  



 8 

zarządu województwa  również  postawił  sobie  cel  aby  tę  inicjatywę  wspomagać, aby szybko i dobrze  
technicznie  ten  budynek  wyremontować. Na  ten  cel  z  Urzędu  Marszałkowskiego Gmina  Gać                  
w  roku  poprzednim otrzymała  30 tys. złotych . Na  wtorkowym  posiedzeniu  zarządu województwa 
została  podjęta  decyzja  o  kolejnej dotacji ( na wniosek o  którym  wcześniej mówiła pani Wójt) w 
kwocie 50 tys. złotych     z  funduszu  na renowację  .  Podziękował  Radnym  Gminy Gać  za  to  , że  
rozumieją  jak  ważnym  dla  Gaci  jest  ten  budynek. Złożył deklarację , że Urząd Marszałkowski 
przeznaczy 500 tys. na wkład własny  Gminy  dla  tej  inwestycji. Środki są w  budżecie województwa      
i  gmina  te środki otrzyma. Na  koniec tej części  swojego  wystąpienia zaapelował  do  wszystkich,  aby  
zjednoczyć  wszystkie  siły  i doprowadzić  do  końca - to ważne  dla  nas  wszystkich  przedsięwzięcie. 
Nie należy  toczyć  żadnych wojen  w  tej  sprawie  bo  to  tylko  jej  może  zaszkodzić. Wyremontowanie 
tego  budynku niech  dla  nas  będzie  priorytetem. Musimy  wspomóc bibliotekę , wspomóc inspektora  
nadzoru,  aby jakość  wykonania  tego  remontu  była  jak  najlepsza. Inwestujmy  na  lata , inwestujmy 
dobrze.  

W drugiej  części wystąpienia  przedstawił informację  dotyczącą  stanu  wdrażania  przez  województwo  
nowej  ustawy  o gospodarce  odpadami. Poinformował , że  na  chwilę  obecną  Gmina Gać jest  
przyporządkowana do  regionu centralnego. Zaapelował aby wszyscy  obecni  tutaj ( Radni , urzędnicy) 
włączyli się  do  tego,  aby  naszych  mieszkańców  zachęcać  do  selektywnej  zbiórki odpadów, 
zainwestowania w zakup  pojemników. To  wszystko  będzie  miało  wpływ na  koszty  tego  
przedsięwzięcia. Poinformował  też  o  stanie  wdrożenia  Regionalnego Planu Odnowy Miejscowości.  

Przewodniczący Rady  Gminy 

Podziękował panu Lucjanowi Kuźniarowi  za wystąpienie i za pomoc udzielaną  naszej gminie. 
Zaapelował  też  o  dalsze  wsparcie dla nas i  naszej  Gminy. 

Wójt Gminy Gać  

Odpowiadając Marszałkowi zwróciła uwagę , że w gminie  znacząco w  ostatnich latach poprawiła  
sprawa gospodarowania odpadami. Prowadzone  też  są  akcje  dotyczące propagowania  segregacji  
odpadów. Mamy świadomość, że  zmiana ustawy spowoduje zwiększenie  kosztów ponoszonych  przez  
mieszkańców. Co do  utworzonych  regionów  to Gmina  Gać  składała deklarację  do  zakwalifikowania  
do  regionu północnego , z jakiego  powodu  jesteśmy  zakwalifikowani  do  regionu  centralnego   trudno  
nam  odpowiedzieć , nie udało  się  nam  też  tego  dowiedzieć. Co  do  przystąpienia  do  programu 
odnowy  to  gmina  bardzo  szybko  chętnie  do  programu zgłosiła  deklaracje  i  wszystkie  miejscowości  
chcą  w  tym  programie  uczestniczyć. Radni mieli  nie lada problem  z  wytypowaniem  sołectwa  do  
pilotażu, bo sołectwa chciały w tym pilotażu  uczestniczyć. Wyraziła  nadzieję , że  program  zaktywizuje  
społeczności  wiejskie.  

Pan Hubert Korsak 

Przedstawił  kilka swoich  uwag  mających  na  celu usystematyzowanie  przedstawionych dzisiaj  
informacji  dotyczących  funkcjonowania  Gackiej  Górki, w okresie  kiedy placówkę zakładał, a później 
nią  kierował  Ignacy Solarz. 
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Zwrócił  też uwagę  na  błędnie podaną  datę  dokonania wpisu tego  budynku  do  rejestru zabytków – 
wskazując , że właściwą  datą   rok 1993 . ( Wójt Gminy  - potwierdziła , że  był to rok 1993 –  a jeśli 
podała inną to  było  to pomyłka) . 

W sprawie  drzewostanu wyjaśnił , że w opracowaniu, na  które się pani Wójt powoływała - faktycznie 
stwierdził , że  dokonano dewastacji  drzewostanu  po  przejęciu działki przez gminę,  mając  na  myśli 
lata bezpośrednio po roku 2008, czyli przed urzędowaniem aktualnego Wójta. Ze  zdjęć z roku 2007  
wynika,  że niestety takiej  dewastacji  dokonano. 

W  kolejnej sprawie  dotyczącej przekazania prywatnych rzeczy ,  stwierdził  ,że wyznaczony była osoba  
,która miała: „patrzeć  Korsakom na ręce” – tak twierdził wyznaczony do tego pracownik, że miał takie 
polecenia. Pan Hubert Korsak  stwierdził , że  sprawiło mu to przykrość , iż   tak zostali  potraktowani.  

Dalej wyraził oburzenie , że nie  pozwolono   zabrać  portretu Solarza (własność prywatna  przywieziona  
z Wrocławia). Portret ten został   wręcz  przez  sołtysa  wyrwany wraz  z komentarzem ,że wolno im  
zabrać  tylko  książki. 

Na koniec swojej  wypowiedzi  stwierdził, że mają prawo mówić o tym że rozsławili  ten  obiekt  w  całej  
Europie.   Siłą rzeczy  pracownicy  z  Niemiec , Finlandii , Szwecji , słuchacze z Niemiec  przebywając  
tutaj  i później wracając do  swoich  krajów promowali to  miejsce. Dodał  też, że  zabiegał o to, aby ten  
budynek znalazł gospodarza , był jednym z inicjatorów  uregulowania spraw własnościowych,                          
a stwierdzenie sekretarza , że Wójt  Zubek  zabiegał o to  jest stwierdzeniem nieprawdziwym , bo                    
w spotkaniach dotyczących uregulowania własności , które odbywały się u Starosty Kiszki - Wójta Zubka  
nie  było.  

Pani Maria Gładysz – Korsak  

Zwracając się  do  Radnych  stwierdziła, że  przyniosła  na  dzisiejszą  sesję  „Krzywulę” -bardzo  ważną  
rzecz – przekazaną  przez  Zofię  Solarzową  -  związaną  z  funkcjonowaniem Uniwersytetu Solarowego .  
Krzywula  to symbol uniwersytetów ludowych – ta  którą ma dzisiaj  została  zrobiona  rękami  profesora 
Paulina Wojtyny specjalnie  dla SUL-u .  

W dalszej  części swojej  wypowiedzi stwierdziła , że  jest w posiadaniu naszym  jest inna  Krzywula , 
Krzywula Ignacego Solarza –a  ponieważ  zrobiło  się  tak  uroczyście , dzisiaj chce przekazać tę którą 
przyniosła,   mając nadzieję , że w  przyszłości przekaże tę najważniejszą – Krzywulę  Ignacego Solarza. 

Radny Marian Majcher  

Korzystając z wizyty pana Marszałka  zadał pytanie  dotyczące  realizacji remontu zatoczki autobusowej 
w Mikulicach  -  przy  drodze  wojewódzkiej .  

Pan Lucjan Kuźniar  

W odpowiedzi  stwierdził , że jeśli   gmina  przekazała odpowiednie  dokumenty,  to   przedsięwzięcie 
może  być  zrealizowane, bo  jeszcze są  środki  na takie inwestycje    , aczkolwiek  jest  bardzo  duże  
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zainteresowanie  samorządów. Należy  tyko szybko  złożyć właściwe dokumentację  przeszacowując 
kosztorys.  

Wójt Gminy  

Wszystkie  dokumenty  zostały  przekazane.  

13. Interpelacje  i  zapytania.  

Nie  zgłoszono   interpelacji. 

14.  Wolne  wnioski. 

Tadeusz Buczek  

W  swoim  wystąpieniu zwrócił uwagę  na  stan  dróg , szczególnie  dróg dojazdowych. Jest kilka  dróg , 
które wymagają  doraźnych prac, niekoniecznie  wielkich  inwestycji. Duże , nowoczesne  maszyny 
wymagają  właściwego  stanu  dróg. Wskazał głownie  drogę  do  Sieteszy  oraz  drogę  obok  
Uniwersytetu w Gaci . 

Radny Józef Reizer  

Wniósł o wykonanie  tablicy  informacyjnej  , którą  należy  umieścić  na  placu szkolnym. 

Sekretarz Gminy  

W ramach projektu realizowanego  przez  gminę ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                   
i Administracji  do  którego  nasza  gmina  przystąpiła   planowane  jest  wykonanie  15  tablic jednolitych  
dla  całej  Gminy i zaproponował ,  aby odłożyć  ten  wniosek, gdyż  projekt  będzie  realizowany  od  
września  tego  roku.  

Dyrektor GOK w Gaci  Ryszard Hanejko  

Przedstawił , sprawozdanie z VI Przeglądu Tańca Ludowego – GACOK. Sprawozdanie  zostało  
zilustrowane  fotografiami. Dodatkowo na  Sali narad Rady  Gminy została zamieszczona  wystawka 
fotograficzna  obrazująca  wszystkie 6 edycji przeglądu. W ramach  sprawozdania  poinformował                    
o laureatach i wyróżnieniach . 

Wójt Gminy  

Podziękowała wszystkim , którzy przyczynili  się  do  organizacji  imprezy. Impreza , chociaż przez  
wszystkich chwalona, zawsze  może  być  przygotowana  lepiej . Biorąc  pod  uwagę  też  to  , że  się nam  
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corocznie  rozrasta , musimy  wszyscy z  jeszcze większym  zaangażowaniem  ją  przygotowywać                      
i włączać się do pracy. Podziękowała też  inicjatorom , którzy zainicjowali ten przegląd. 

Pan Jacek Machniak  

Odnosząc się  do  wypowiedzi  pani  Marii Gładysz – Korsak   oraz  pana Huberta  Korsaka   wyraził 
pogląd , że za czasów kiedy tym  budynkiem zarządzali  był on dla  mieszkańców Gaci mało dostępny. 
Wyraził pogląd i nadzieję , że wyremontowany  na  nowo  budynek  będzie przyjazny i otwarty dla  
mieszkańców wsi.  

15. Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXII Sesji 
Rady Gminy Gać. 

 
 
 
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  
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13. Uchwała Nr  139 
14. Uchwała Nr  140 
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16. Uchwała Nr 142 
17. Uchwała Nr 143 

 


