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 Protokół :  

  XXIV Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 29 sierpnia  2012  roku  w godzinach 8.00 – 10.30 

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 , dyrektorów  
jednostek organizacyjnych , 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.  

 

Radny Bogdan Bącal  

Wniósł o wprowadzenie  punktu  dotyczącego  dyskusji na temat odłączenia  miejscowości Sietesz od 
sieci  kanalizacyjnej.  

Taka zmiana wynika z tego , że na  Sali są  obecni  mieszkańcy wsi Gać , którzy  o taką  decyzję  wnoszą    

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował , że sprawą o którą wnioskuje  Radny Bącal zajęły się komisje i nie ma  potrzeby 
wprowadzenia  dodatkowego  punktu. Oczywiście mieszkańcy będą mogli przedstawić  swoje  stanowiska  
w  ramach  wolnych  wniosków. 

Wójt Gminy  pani Grażyna Pieniążek  

Wniosła  o dokonanie  następujących  zmian : 

1. Zdjęcie punktu 7,8,9 dotyczących  projektów uchwał w sprawie  utworzenia  punktów 
przedszkolnych i zastąpienie  tych  punktów  jednym projektem  uchwały w sprawie  utworzenia  
trzech  punktów  przedszkolnych – zmiana ze  względów porządkowych 

2. Wprowadzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do  realizacji  
projektu  „Edukacja przedszkolna kluczem  do  sukcesu ” złożonego w ramach Poddziałania nr 
9.1.1 , Działania nr 9.1,Priorytetu nr IX PO KL  
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Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.01-18-030/12 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawione  wnioski Wójta Gminy  

Za  przyjęciem   zmian    głosowało – 15  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.  Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów  z XXII i XXIII   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: upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia 

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną w budżecie na 2012 rok   

7. Podjęcie uchwały  w sprawie: utworzenia Punktów Przedszkolnych  w Gminie Gać 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do  realizacji  projektu  

„Edukacja przedszkolna kluczem  do  sukcesu ” złożonego w ramach Poddziałania 
nr 9.1.1 , Działania nr 9.1,Priorytetu nr IX PO KL  
Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.01-18-030/1 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gać. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  rok 2012. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia   do  realizacji  projektu: Ważne dla nas 

pokolenie – kompleksowa obsługa osób 50+. 
12. Interpelacje i zapytania.  
13. Wolne wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

 
 
Radny Bogdan Bącal  
Ponowił wniosek w sprawie  przeprowadzenia dyskusji na  temat odłączenia  wsi Sietesz 
od kanalizacji . 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek  pod głosowanie 
 
Za wnioskiem Radnego Bącala głosowało 6 Radnych  
Przeciw głosowało 0 Radnych  
Wstrzymało się  od  głosu  9 Radnych  
  



 3 

W wyniku głosowania  wprowadzono do porządku obrad punkt w sprawie 
przeprowadzenia  dyskusji na  temat odłączenia miejscowości Sietesz od  kanalizacji.  

Porządek   po zmianach : 
1.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów  z XXII i XXIII   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: upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia 

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną w budżecie na 2012 rok   

7. Podjęcie uchwały  w sprawie: utworzenia Punktów Przedszkolnych  w Gminie Gać 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do  realizacji  projektu  

„Edukacja przedszkolna kluczem  do  sukcesu ” złożonego w ramach Poddziałania 
nr 9.1.1 , Działania nr 9.1,Priorytetu nr IX PO KL  
Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.01-18-030/1 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gać. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia   do  realizacji  projektu: Ważne dla nas 
pokolenie – kompleksowa obsługa osób 50+. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  rok 2012. 
12. Przeprowadzenie  dyskusji w sprawie odłączenia miejscowości Sietesz od sieci 

kanalizacyjnej  Gminy Gać.   
13. Interpelacje i zapytania.  
14. Wolne wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 
 

 
3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 

  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokoły   XXII   i XXIII     Sesji  Rady   Gminy  były  dostępne w  biurze   rady    
oraz  były   wystawiony  przed  sesją.  
 
Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 
Uwag  nie  zgłoszono. 
 
  
Za  przyjęciem  protokołu z  XXII  Sesji   głosowało 15  Radnych . 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokół  został  przyjęty. 
 
Za przyjęciem protokołu z XXIII Sesji głosowało 15 Radnych  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że protokół został przyjęty. 
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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  pytania  dotyczące  kryteriów doboru  pracowników do  zatrudnienia w  ramach  prac 
interwencyjnych , prac  społecznie użytecznych , robót publicznych , gdyż  w  jego  ocenie są  ludzie 
bardziej  potrzebujący  pomocy  i  nie  zostali  zakwalifikowani do  tych  prac. 

Wójt Gminy pani Grażyna Pieniążek  

W  ramach  odpowiedzi wyjaśniła , że tą  formą  wsparcia  objęto  ludzi  korzystających z pomocy  
społecznej , co odciąży budżet Gminy , gdyż  Ci  ludzie zarobią  sobie  chociażby  na  węgiel  i nie  będzie  
potrzeba  wydatkowania  środków pomocy  na  ten  cel . Oczywiście pomocą  objęto osoby , które zostały 
zdiagnozowane  , jeśli jest taka  sytuacja  o  jakiej  Radny  mówi, to w następnej kolejności , przy  
kolejnym  naborze  zostaną  objęte wsparciem kolejne osoby.  

 

5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  27 sierpnia 2012    przedstawił    z –ca 
Przewodniczącego   Komisji  Radny  Józef Reizer  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9 

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia 27 sierpnia  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   
 
      6 . Podjęcie uchwały  w sprawie   upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia 
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną w budżecie na 2012 rok   
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Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Projekt  uchwały  przedstawił  przedstawiciel  Urzędu  Gminy Gać  pan Zbigniew Szczepański.  
Wyjaśnił , że  uchwała  dotycząca  upoważnienia  Wójta  do  zaciągania  zobowiązania   dotyczy złożenia  
wniosku  na  termomodernizację  obiektów.  
Poinformował Radnych  o  przeprowadzonych  audytach , ich  wynikach , poinformował o kosztach  tego  
przedsięwzięcia  dla  poszczególnych  obiektów,  wyjaśnił dlaczego  spośród wszystkich  obiektów  
komunalnych  do  złożenia  wniosku  wybrano te  trzy  obiekty tj. budynek Zespołu Szkół w  Gaci , 
budynek  Urzędu  Gminy , budynek Ośrodka Zdrowia . 
 
Radny Zbigniew Sas  
Zadał  pytanie , czy  i  kiedy  będzie  możliwe złożenia  wniosku  na  termomodernizację  budynku 
Zespołu  Szkół w  Gaci. Szczególnie  sala  gimnastyczna  tej  szkoły  wymaga  szybkiej 
termomodernizacji. 
 
Wójt Gminy Gać   
Ten budynek  na pewno  wymaga  termomodernizacji , natomiast  jakiegoś  wyboru  musieliśmy  
dokonać, ale  w następnym okresie  programowania zapewne   będzie  możliwość otrzymania wsparcia  na  
ten  cel.  Jeśli  tylko będzie  szansa  na  otrzymanie wsparcia  kolejne  wnioski będą składane. 
 
Zbigniew Szczepański  
Wyjaśnił , że dla  tego  przedsięwzięcia , tej  edycji  naboru , nie  można  było  dokonać  częściowej  
termomodernizacji , gdyż  taki  wniosek  nie  otrzymałby   dofinansowania. Szkoła w  Gaci  wymaga  
takich  remontów instalacji ,do  której  jest  potrzebna  dokumentacja  techniczna , a  takiej  dokumentacji  
nie  posiadamy . 
 
Radny Bogdan  Bącal  
Sprawa  tych  trzech  obiektów  nie  byłaby  kontrowersyjna , gdyby  po  wykonaniu  audytów   
przeprowadzono  dyskusję  na  szczeblu  rady . Dzisiaj  postawiono Radnych  przed  wyborem  albo  
podejmiemy  uchwałę  o  wyrażeniu zgody  na  złożenie  wniosku  albo  nie . Nie  budzą kontrowersji : 
budynek szkoły  oraz  budynek  urzędu , ale  dlaczego  mamy dofinansowywać termomodernizację  
ośrodka  zdrowia , tam  jest  realizowana  działalność gospodarcza , tam  mieszka  pani  Wójt .   Sprawa  
docieplenia  tego  budynku  wraca. Skoro  budynek  jest  dzierżawiony , niech dzierżawca  to  wykonuje , 
tak  jak  było  z podjazdem dla  niepełnosprawnych. Dalej  idąc   tą  myślą , ja chętnie wróciłbym  do  
wniosku  o sprzedaż  tego  obiektu, wtedy mieszkańcy  Białoboki  nie  wyrazili  zgody  na  sprzedaż , ale  
dzisiaj  może  byłoby to  możliwe. Radni z  Białobok pewnie  zagłosowali by  za  sprzedażą . Oświadczył , 
że  zagłosuje przeciw tej  uchwale , gdyż  nie  może  się  zgodzić  na  finansowanie  remontu budynku 
Ośrodka Zdrowia w Białobokach . 
 
Radny Krzysztof  Dyrkacz  
 
Wyraził pogląd ,aby Radny Bącal nie  wróżył z  fusów, co  do  głosowania  w  sprawie , która nie  jest  
przedmiotem  obrad . 
 
Wójt Gminy Gać  
Odniosła się  do  uwag  Radnego , przypominając sprawę budowy podjazdu.  
Zwróciła uwagę , że  przez  wiele kadencji  nie  udało  się przeprowadzić  remontu  tego  budynku i jest  
on  w  stanie  takim jakim  jest.  Co do sprzedaży  to  zawsze  jest  to  decyzja  Rady, a jeśli zostanie  
przeprowadzony  remont  to  wzrośnie  wartość budynku , to  i wycena  wzrośnie,  a  co  za tym idzie cena  
sprzedaży. Niezręcznie Wójtowi mówić o tym budynku,  gdyż  tam  mieszka. Jednak nie  można patrzeć  
na  ten  budynek negatywnie tylko  dlatego  , że tam  mieszka  Wójt . Trzeba  patrzeć  racjonalnie na  
sprawę. 
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Radny Bogdan Bącal  
Nie ma  znaczenia  , kto tam  mieszka . Dzierżawca powinien  sam  remontować  ten  budynek, gmina  nie  
powinna  inwestować  w taki  budynek. 
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisje pozytywnie   zaopiniowały   projekt  uchwały. 
Wobec  braku   dalszych dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W  wyniku  głosowania : 

  Za  projektem  głosowało – 11   Radnych ;  

 przeciw  było -1  ; 

 wstrzymało się- 3 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXIV/146/2011 i stanowi  załącznik  nr 11  do  protokołu. 
 

Ad 7  Podjęcie uchwały  w sprawie: utworzenia Punktów Przedszkolnych  w Gminie 
Gać 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
Uzasadnienie  do  projektu  przedstawił  Sekretarz  Gminy pan Janusz Wajhajmer  
 
Przewodniczący Poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Wobec braku dyskusji   
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   
 
Za projektem uchwały głosowało -14  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 1   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXIV/148/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 
 
 

 
Ad 8..  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do  realizacji  
projektu  „Edukacja przedszkolna kluczem  do  sukcesu ” złożonego w ramach 
Poddziałania nr 9.1.1 , Działania nr 9.1,Priorytetu nr IX PO KL  

Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.01-18-030/1 
 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy pan  Lesław Stańko 

Wniósł o przedstawienie  uzasadnienie  do  projektu. 
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Uzasadnienie  przedstawił pan  Janusz  Wajhajmer  
 
Przewodniczący  Rady  Gminy 
Odczytał  projekt  uchwały , poinformował  Radnych, że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały. 
Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za  projektem  uchwało  głosowało – 14   Radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od  głosu - 1 
Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXIV/147/2012 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 
 
 
Ad. 9 .   Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gać 
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały  
Pan Janusz Wajhajmer  przedstawił uzasadnienie do projektu . 
 
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja Spraw 
Społecznych i Oświaty  pozytywnie zaopiniowała projekt  i poddał  projekt  pod  głosowanie. 

Za projektem  15 –  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXIV/151 /2012  
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 
 
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia   do  realizacji  projektu: Ważne dla nas 
pokolenie – kompleksowa obsługa osób 50+. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały  
 
Pan Janusz Wajhajmer  przedstawił uzasadnienie do projektu, szczegółowo opisując rodzaje  wsparcia , 
przewidywane zatrudnienie , czas trwania projektu   
 
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja Spraw 
Społecznych i Oświaty  pozytywnie zaopiniowała projekt  i poddał  projekt  pod  głosowanie. 

Za projektem  15 –  Radnych   

przeciw: -  0 Radnych  

wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXIV/149 /2012  
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Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  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.  

Za projektem :  15  Radnych   

wstrzymało: - 0 

przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXIV/150/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  16  do  protokołu. 

Przewodniczący Rady  Gminy zarządził 5 minutową przerwę.  

 Ad 12. Przeprowadzenie  dyskusji w sprawie odłączenia miejscowości Sietesz od sieci 
kanalizacyjnej  Gminy Gać 

Głos zabrała mieszkanka - pani Grażyna Szlęk   , która wnosiła do  Rady  o podjęcie decyzji  w sprawie 
przeprowadzenia  dyskusji w sprawie  odłączenia od kanalizacji  wsi Sietesz. 

Zbigniew Szczepański  przedstawiciel Urzędu Gminy Gać  

Przedstawił techniczne  aspekty  funkcjonowania kanalizacji  na  terenie  wsi Gać . Przedstawił 
usytuowanie przepompowni . Poinformował  też  , że  od  kilku lat  odbieramy  na  podstawie  umowy            
z  Gminą  Kańczuga - ścieki z miejscowości Sietesz . Przedstawił  też  ceny jakie  obowiązują  dla 
odbieranych  ścieków.  Wyjaśnił również  problemy  jakie pojawiają  się  podczas gwałtownych  opadów . 
Sytuacja  mieszkańców – wnioskodawców -  przy  dramatycznych  opadach  deszczu jest  uciążliwa , gdyż  
w  tych  domach jest  zagrożenie cofaniem się  kanalizacji . Zainstalowane  zawory  zwrotne  nie  spełniają  
do  końca  zakładanych  rezultatów. Pisma mieszkańców  wnoszą  jednoznacznie   o odłączenie   od  sieci 
kanalizacyjnej miejscowości Sietesz , zaniechanie pobierania opłat za kanalizację, umorzenia podatków , 
sprawdzenia  sieci  kanalizacyjnej . Na zakończenie  swojego  wystąpienia  odczytał  pisma  mieszkańców. 

Radny Bogdan Bącal  

Wniósł o wyjaśnienie dlaczego  Radni nie  otrzymali  materiału i pisma w mieszkańców  w tej  sprawie.  
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Sekretarz Gminy Gać  Janusz Wajhajmer  

Nie  wszystkie  pisma  przekazujemy  Radnym w materiałach  sesyjnych .  Natomiast wszystkie  sprawy  
kierowane  do  Rady są  przedstawiane  na  komisjach.  Wyjaśnił , że  pisma  nie  były  ukrywane , nie  
było  posiedzeń komisji , Przewodniczący Rady wprowadził sprawę  na  najbliższe posiedzenie komisji . 
Co prawda nie  przedstawiono na komisji  zdjęć dołączonych  do pisma , to pewnie  jest  niedopatrzenie          
z  naszej  strony , ale sprawa  pism mieszkańców  o rozwiązanie umowy  z  Gminą  Kańczuga była 
przedmiotem obrad  komisji odbytej w  dniu 27 sierpnia 2012 roku . 

 Radny Bogdan Bącal  

Stwierdził , że  ta  odpowiedź  nie  jest dla  niego satysfakcjonująca , ale  najważniejszym  jest  
rozwiązanie problemu, i w tym  kierunku chce, aby  toczyła  się  dyskusja. Stwierdził , że tak  naprawdę  
nie  ma  kontroli co  do  ilości  wpływających  ścieków z  Gminy Kańczuga. Wątpliwym  też  jest  nasz  
zarobek  na  tym  przedsięwzięciu skoro  tak  do  końca  nie  wiemy  ile  spływa  ścieków. Wiemy  
natomiast  jakie  skutki  negatywne  ponoszą  nasi  mieszkańcy.  Stwierdził , że musimy kontrolować  
ścieki  z Sieteszy. Technicznie trzeba  rozwiązać  pomiar  ilości  ścieków  w taki  sposób aby liczniki 
mierzyły precyzyjnie ilość  ścieków , także  w  czasie  burzliwych opadów. 

Przewodniczący Rady  Gminy  

Trzeba  rozmawiać z  Burmistrzem Miasta Gminy Kańczuga, aby dokonać  kontroli podłączenia  do 
kanalizacji  rynien , tak  jak  to  stało  się  u nas  w  gminie. Po  stronie  Gminy  Kańczuga jest   podjęcie 
działań takich,  aby ścieki ze  wsi  Sietesz nie  zalewały  naszej  kanalizacji.  

Radny Franciszek Kiełb 

Trzeba  pamiętać  jednak  o  tym , że  przed podłączeniem Sieteszy , też  były  przypadki wylewania  
kanalizacji  na  terenie,  który  jest  przedmiotem  dzisiejszej dyskusji. Wody  opadowe  jednak  dostają  
się  do  kanalizacji , więc u nas  też  trzeba  rozwiązywać  ten  problem. 

Zbigniew Szczepański  

Urządzenia  pomiarowe  są  zamontowane , jednak odczyty  otrzymywane  nie były  precyzyjne. Ponadto    
trzeba stwierdzić , że  ostatnia  powódź i wylewanie  kanalizacji  nie  było spowodowana  ściekami                 
z  Sieteszy . Przyjmowanie ścieków z Sieteszy  daje  dla  nas 30% wpływów  z kanalizacji. Jeśli  dalej  
będziemy  współpracować  z  Gminą Kańczuga  to  trzeba  zamontować  skuteczne przepływomierze  . 

Radny Łukasz Kud 

Sierdził , że  jako  użytkownik sieci kanalizacyjnej  Gminy Kańczuga  stwierdza , że  często                               
w  studzienkach  kanalizacyjnych  widać  duże  elementy zanieczyszczenia  np.  deski. 

Mieszkaniec wsi Gać  pan Stańko  
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Sprawa cofnięć z  kanalizacji  rozpoczęła się z chwilą  podłączenia  Sieteszy.  Jaka  jest  tego  uciążliwość  
to mogą  tak  naprawdę ocenić  tylko  Ci   których  to  dotyczy. A  jest  to  bardzo  uciążliwe  i swoich  
racji  będziemy  dociekać.  Zwrócił  uwagę na  to , że w  Sieteszy  duża  część sieci  kanalizacyjnej  idzie  
w  drogach , a to  powoduje, że  woda  deszczowa dostaje  się  do  kanalizacji . 

Radny  Eugeniusz Bawor  

Zwrócił uwagę  na  techniczne  rozwiązania  w naszej  sieci  oraz rozwiązanie  przez  Gminę  Kańczuga  
sprawy wpływania wód opadowych  do  kanalizacji.  Bez  tego  problemu  nie rozwiążemy . 

Radny Emil Pacuła  

Trzeba  sprawę  oddać  fachowcom , jeśli nie  da  się  rozwiązać  technicznie  tych uciążliwości , to 
pomimo tego , że  dla  ludzi  jest  to  korzystne  ekonomicznie  trzeba  będzie jednak spowodować 
odłączenie  Sieteszy . Ale  problemów takich  jest wiele  więcej  np. trzeba pamiętać  o projektowaniu 
rozbudowy  oczyszczalni  poprzez budowę  nowego  zbiornika.   

Radny Bogdan Bącal  

Zgłosił formalny  wniosek o  zaproszenie  Burmistrza Miasta Gminy Kańczuga  oraz komisji Rady Gminy 
Kańczuga, aby wspólnie Radni  Gminy Kańczuga  i Radni Gminy Gać znaleźli wspólne rozwiązanie dla  
tej  sprawy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod  głosowanie  

Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 15 głosów za wnioskiem.    

13. Interpelacje  i  zapytania.  

Wniósł o pisemną  odpowiedź  na złożoną  wcześniej  interpelację. 

Radny Bogdan Bącal   

Skierował  do  Radcy Prawnego  pytanie , czy  Radny  skazany  za  jazdę  po  pijanemu może  sprawować  
swój  urząd. 

Pani Joanna Litwin 

Zawsze w  tej  sprawie  rozstrzyga  sąd. Jeśli wyrok sądu  będzie  prawomocny i sąd  uzna  to za 
przestępstwo spowodowane umyślnie , to  taki  radny  nie  może  pełnić  funkcji  radnego .  

14.  Wolne  wnioski. 
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Radny Zbigniew  Sas  

Wnosi o sprawdzenie  ścieków z Gminy Markowa , gdyż  wg jego  oceny  ścieki  płynące  z  Markowej  
na pewno  nie  spełniają  żadnych  norm, zwłaszcza  w  niedzielę  płyną  ścieki surowe. 

Wniosek  został  poddany pod  głosowanie . 

Za  wnioskiem  głosowało 9 Radnych  

Wstrzymało  się  6  Radnych  

Wójt Gminy Gać  

W swoim  wystąpieniu odniosła  się  do  wniosku Radnego ,  aby Wójt Gminy  przeprosiła   państwo  
Korsak za skierowanie do sądu  sprawy, za  nie uiszczania terminowo  opłat z tytułu czynszu za 
mieszkanie  w Budynku Domu Nauczyciela . 

  Przedstawiła  umowę najmu  zawartą  pomiędzy  szkołą a państwem Korsak. Przedstawiła też  historię 
płatności za  czynsz   od najmu  tego  mieszkania  -przytaczając dane od  roku 2008 . Zwróciła uwagę  na  
nawet  roczne  opóźnienia w dokonywaniu   tych płatności . Stwierdziła , że niestety państwo  Korsakowie 
podawali na  sesji  nieprawdę, iż  płatności za  czynsz  były  uiszczane bez opóźnień. Z racji  tego, iż  
musiała  służbowo wyjechać  i nie uczestniczyła w  tej  części  sesji,  na  której  te  informacje  pan  
Korsak  przedstawiał , nie  mogła  się  do  nich  odnieść ale  czyni  to  dzisiaj. 

Radny Bogdan  Bącal  

Stwierdził , że  postawił wniosek o przeproszenia państwa Korsak , gdyż  odnosił  się  do  przekazanej  
informacji , iż  wszystkie  płatności  za  czynsz  były  wnoszone  terminowo. Znał  tylko  jedną  stronę , 
skoro  była to  wypowiedź  nieprawdziwa , szkoda  że  dopiero  dzisiaj  otrzymuję  takie  informacje,  to  
jego  wniosek  był  bezpodstawny  i  przeprasza  za  jego  wniesienie. Jednak  dobrze  by  było  gdyby  
dzisiaj  państwo  Korsakowie  byli  na  tej  sesji i mogli  odnieść  się  do  słów Wójta  Gminy. 

15. Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXIV  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. 
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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. Sprawozdanie z obrad Komisji 
13. Uchwała Nr  146 
14. Uchwała Nr  147 
15. Uchwała Nr 148 
16. Uchwała Nr 149 
17. Uchwała Nr 150 
18. Uchwała Nr 151 

 


