
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Gać z dnia 17 sierpnia 2012 r. w godzinach 8.00 – 8.30 
 
 
1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Pan Przewodniczący Lesław Stańko przywitał przybyłych i poinformował, że Sesja ta jest 
Sesją Nadzwyczajną zwołaną na wniosek Wójta   
Zgodnie z listą obecności w obradach komisji uczestniczyło 10 Radnych, co stanowi 66,6% 
ogółu.  
Lista obecności Radnych Gminy Gać stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad. 
W związku z tym Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. 
Pan Przewodniczący Lesław Stańko przywitał Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Księgową 
ZEAPO, Sołtysów wsi oraz przybyłe osoby. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pani Wójt wprowadziła zmiany w porządku obrad. 
ZA WPROWADZENIEM ZMIAN-10 głosów  
PRZECIW-0 głosów  
 
3. Pani Skarbnik przedstawiła projekty uchwał będących przedmiotem obrad XXIII Sesji 
Rady Gminy. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gać. 
Wyjaśnienie Pani Skarbnik: Projekt wykracza poza rok budżetowy 2012 dlatego 
też zadanie musi być w takiej formie uchwalone. 
Nikt z członków Komisji nie zabrał głosu w tej sprawie. 
ZA – 10 
PRZECIW – 0 
WSTRZYMAŁO SIĘ-0 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżecie gminy” 
ZA – 10 
PRZECIW - 0 
WSTRZYMAŁO SIĘ-0 
 
Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wszystkie zmiany oraz uzasadniła ich 
wprowadzenie. 

  
 
4. Interpelacje i zapytania. 

 
Pan Radny Bogdan Bącal pyta Panią Wójt do kiedy obowiązuje umowa na odbiór 
nieczystości (ścieków) wsi Sietesz. 
Pani Wójt poinformowała, że umowy są corocznie podpisywane na bieżący rok. 
Poinformowała również, że ten temat szczegółowo zostanie omówiony na następnych 
obradach Sesji Rady Gminy Gać. Pan Radny wnioskuje, aby sprawę omówić na komisji 
poprzedzającej sesję. 
 



Pan Józef Reizer pyta czy jest możliwość zmiany lokalizacji przedszkoli gdyż Ostrów został 
pominięty a do przedszkola w Ostrowie uczęszczają dzieci z takich wsi jak: Ostrów, Wolica          
i Mikulice. 
 
Szczegółowo udzielił informacji na w/w temat Koordynator Projektu Pani Elżbieta Machała: 
„na wstępie projektowania wniosku typowane były miejscowości: Białoboki, Dębów i Gać              
i tak musi pozostać”. 
Pani Wójt poinformowała Radnego, że do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ostrowie 
przekazano informację o możliwości wystąpienia z wnioskiem utworzenia przedszkola                   
w ramach programu Dorzecze Mleczki.  
 
Pan Radny Franciszek Kiełb zapytał o poprawę uchybień w wykonaniu drogi do Pana Szołka 
w Dębowie. 
Pan Mariusz Pawlak poinformował Radnego, że wykonawca został zobowiązany do 
poprawienia wszelkich uchybień w przyszłym tygodniu. 
 
Na tym obrady Sesji Rady Gminy Gać zakończono. 
 


