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 Protokół :  

  XXV Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 2 października  2012  roku  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

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 , mieszkańców. 

Szczególnie przywitał dyrektora  Szkoły Podstawowej  w   Ostrowie  wraz  z  przedstawicielami  
nauczycieli , rodziców i uczniów. 

2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zaproponował  ,  aby  dokonać  zmiany  w  kolejności  rozpatrywanych    projektów  uchwał w  taki  
sposób, aby uchwałę o  nadaniu  imienia  Szkole Podstawowej w Ostrowie   poddać  pod  obrady  zaraz  
po  przyjęciu  porządku  obrad , przed  sprawozdaniami  Wójta  i  przewodniczących  komisji.   

 Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku. 

Radni  przyjęli  propozycję  zmiany  kolejności  przez  aklamację. 

Wójt Gminy pani  Grażyna Pieniążek  

Wniosła  o  wprowadzenie   do  porządku  obrad  dodatkowego  punktu: 
Podjęcie  uchwały  w   sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego od samorządowej instytucji 
kultury. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek  Wójta Gminy   
Za  przyjęciem   zmian    głosowało – 13  Radnych.  
Przeciw  -  0  Radnych  
Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  porządek  obrad  po  zmianach  

Porządek   po zmianach : 



 2 

 
1.Stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z XXIV   sesji Rady Gminy Gać. 
4. Podjęcie uchwały  w sprawie: nadania imienia  Stanisława i Janka Bytnarów Szkole Podstawowej 

w Ostrowie. 
 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Gać z realizacji zadań w okresie  międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy Gać.  
7. Podjęcie uchwały  w sprawie: przystąpienia w latach 2012-2014 do realizacji  wniosku                 

o dofinansowanie projektu pt. ”WAŻNE DLA NAS POKOLENIE – KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA OSÓB 50+” złożonego w ramach konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 Priorytet nr VI 
POKL Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Numer Identyfikacyjny KSI:WND-POKL.06.01.01-18-
202/12 

8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały nr XII/71/2011 w sprawie  regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Gać na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

10.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 Rozwi ązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2012.  

11.  Podjęcie  uchwały w sprawie  przejęcia  zadania  inwestycyjnego   
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Gać  na rok 2012. 
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać. 
14. Interpelacje i zapytania.  
15. Wolne wnioski w tym informacja przewodniczącego o złożonych oświadczeniach majątkowych   
16. Zakończenie sesji. 
 

 

 
3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 

  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXIV  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 XXIV Sesji głosowało 13 Radnych  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że protokół został przyjęty. 
 
 
 
 
 

4.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : nadania imienia  Stanisława i Janka Bytnarów Szkole 
Podstawowej w Ostrowie. 
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Przewodniczący Rady  Gminy   
 Odczytał   projekt  uchwały  m następnie  udzielił  głosu  dyrektorowi  Szkoły Podstawowej  w Ostrowie. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie  pani  Maria  Kochman 
 
W  ramach  uzasadnienia  projektu  odczytała  wniosek  kierowany  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy   
w  sprawie  nadanie  imienia  Stanisława i Janka Bytnarów .  
Szczegółowo  przedstawiła  życiorysy  Stanisława i Jana  Bytnarów. 
 
  
Przewodniczący Rady  Gminy  
Poinformował , że  Komisja Spraw Społecznych i Oświaty pozytywnie  zaopiniowała  projekt.  
Wobec  braku  dyskusji  poddał pod  głosowanie  projekt  uchwały. 
ZA  projektem  głosowało – 13 Radnych 
Przeciw                              -  0 
Wstrzymało się  od  głosu  - 0 
Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXV/159/2012  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Przewodniczący Rady  Gminy   
Ogłosił  3 minutową  przerwę. 
 

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.  

 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  

6. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  29 września  2012    przedstawił    
Przewodniczącego   Komisji  Radny  Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9. 
Sprawozdanie   przyjęto  bez  uwag. 

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.  
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      7  . Podjęcie uchwały  w sprawie   : przystąpienia w latach 2012-2014 do realizacji  wniosku o 
dofinansowanie projektu pt. ”WAŻNE DLA NAS POKOLENIE – KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA OSÓB 50+” złożonego w ramach konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 Priorytet nr VI 
POKL Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Numer Identyfikacyjny KSI:WND-POKL.06.01.01-18-
202/12 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Uzasadnienie   do  projektu   przedstawił  Sekretarz  Gminy - Janusz  Wajhajmer  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisje pozytywnie   zaopiniowały   projekt  uchwały. 
Wobec  braku    dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W  wyniku  głosowania : 
Za  projektem  głosowało – 13   Radnych ;  
 przeciw  było - 0; 
 wstrzymało się- 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXV/152/2011 i stanowi  załącznik 11  do  protokołu. 
 

Ad 8  Podjęcie uchwały  w sprawie: zmiany  uchwały nr XII/71/2011 w sprawie  regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
Uzasadnienie  do  projektu  przedstawił  Sekretarz  Gminy.  
 
Przewodniczący Poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Wobec braku dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.   
 
Za projektem uchwały głosowało -13  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXV/153/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 

 
Ad 9.  Podjęcie uchwały w sprawie : podziału Gminy Gać na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 

Wniósł o przedstawienie  uzasadnienie  do  projektu. 

Uzasadnienie  przedstawił Sekretarz Gminy.  
 



 5 

Przewodniczący  Rady  Gminy 
Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za  projektem  uchwało  głosowało – 12   Radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od  głosu - 1 
Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXV /154/2012 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 
 
 
Ad. 10 .   Podjęcie  uchwały w sprawie : przyj ęcia 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 Rozwi ązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2012.  

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały. 
Wójt Gminy  przedstawiła dodatkowe  wyjaśnienia w  sprawie   środków  na  zakup  opracowanej                   
i  przygotowywanej  do  druku   monografii  wsi  Gać. 
 
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja Spraw 
Społecznych i Oświaty  pozytywnie zaopiniowała projekt  i poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za projektem  13 –  Radnych   
przeciw: -  0 Radnych  
wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXV/155 /2012  
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 
 
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie:   przejęcia  zadania  inwestycyjnego  od  samorządowej  
instytucji  kultury  
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały  
 
Wójt  Gminy   przedstawiła uzasadnienie do projektu.  
Inwestycja  - Remont budynku  Uniwersytetu Ludowego w Gaci -  będzie  dalej  kontynuowana, 
inwestorem  będzie  bezpośrednio  gmina, gdyż nie jest  prawnie  właściwym aby  instytucja  kultury  
władała  tym  budynkiem  na  zasadzie  ustalenia  trwałego  zarząd. Stąd  ta  zmiana i  przejęcie  zadania  
przez  gminę , która  tak  czy  inaczej  finansuje  ten  remont.    
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja Spraw 
Społecznych i Oświaty  pozytywnie zaopiniowała projekt  i poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za projektem  13 –  Radnych   
przeciw: -  0 Radnych  
wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXV/152/2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu 
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Ad 12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Budżecie  Gminy  na  rok 2012 

W obradach  uczestniczy  12  Radnych  

Skarbnik Gminy pani Barbara Krupa  

Przedstawiła  projekt   uchwały  wraz  z uzasadnieniem. Szczegółowo  wyjaśniając  wszystkie  
proponowane  zmiany . 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Poinformował, że komisja  pozytywnie zaopiniowała   projekt  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :  12  Radnych   
wstrzymało: - 0 
przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXIV/161/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  16  do  protokołu. 

Ad 13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały.  

Skarbnik Gminy  

Przedstawiła  uzasadnienie do  projektu  zwracając  uwagę  na  iż  zamiany  wynikają  z  przesunięcia  
środków na rok  2013 w  związku ze  zmianą  harmonogramu  realizacji  projektu  pod  nazwą PSEAP  
oraz przyjęcia  przez  Radę    Gminy  projektu  „Ważne dla  nas  pokolenie 50+…” 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy   

Poinformował , że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :  12  Radnych   
wstrzymało: - 0 
przeciw: -  0  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXIV/160/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  17  do  protokołu. 
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13. Interpelacje  i  zapytania.  

Głos zabrała mieszkanka - pani  Zofia  Sysoł  . W  swoim  wystąpieniu  odniosła  się  do  wniosku  komisji  
gospodarki   - odmawiającego   udzielenia   mieszkańcom   budynku : „Dom Nauczyciela” ( to  tylko  
nazwa tego  budynku  – gdyż 7 mieszkań  z  8 jest  własnością  prywatną)  dofinansowania  do  remontu 
(położenie kostki brukowej)  drogi dojazdowej  obok   budynku  . Przypomniała , że    1/8 tego  budynku  
jest  własnością Gminy, zamieszkuje  tam  lokator.   Właśnie  dlatego Gmina  ma  obowiązek  w  sposób 
proporcjonalny  partycypować        w  kosztach  prowadzonych  tam  remontów. W dalszej  części 
swojego  wystąpienia    zaapelowała  do  Radnych   aby   członkowie  komisji  jeszcze  raz  nad   tym się  
pochylili i  rozpatrzyli  go   powtórnie. Może  za  dwa , trzy  miesiące  znajdą  się  pieniądze  i  te  
niewielkie koszty, bo  dla  Gminy  są  one  naprawdę   małe -   mieszkańcom  tego  budynku  zostaną  
zwrócone.  

Radny Marek Kojder    

Wyjaśniając stanowisko  komisji  - poinformował  mieszkańców  budynku : „Domu Nauczyciela” , że  
stanowisko komisji  wynikało z tego  , że  najpierw  zrealizowano  remont – wykonując  go  bez  zgody  
współwłaściciela  jakim  jest  gmina ( co  prawda  tylko  w 1/8) a dopiero  później  zwrócono  się  o  zgodę   
na  sfinansowanie  tej  części  remontu Stanowisko  komisji  pewnie  ulegnie  zmianie, jednak                          
w  przyszłości  należy  ustalać  remonty , dla  których  gmina  miałaby  być  współfinansującym  ( z  racji  
iż  znajduje  się  tam  jedno  mieszkanie  komunalne)  - przed  ich  rozpoczęciem. 

Radny Józef Reizer  

Złożył  wniosek  o  dofinansowanie  przez  Radę  Gminy   do pamiątkowej  tablicy  poświęconej  
Stanisławowi  i Jankowi  Bytnarom . Tablica  ta  byłaby  wmurowana  w  szkole w Ostrowie  w  związku  
z  nadaniem  imienia  tej  szkole. 

  Mieszkaniec  pan Anatol Sysoł 

W  swojej  wypowiedzi  odniósł się  do  zasad  funkcjonowania  mieszkania  komunalnego  w  budynku  
tzw.  „Domu Nauczyciela”. Stwierdził , że  mieszkańcy  tego  budynku  od  wielu  lat  mają  kłopot z  tym  
jednym  lokatorem ,  który to  nie  chce  w  żaden sposób  partycypować  nawet  w  kosztach  za  które  
powinien płacić osobiście  np. koszt  oświetlenia  klatki  schodowej  , czy  piwnicy. Zaproponował , aby  
Gmina  podniosła  czynsz dla  tego  mieszkańca , z  której  to  podwyżki  mogłyby  być  pokryte  wydatki   
będące  przedmiotem  wniosku  mieszkańców. 

14.  Wolne  wnioski. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Odczytał  informację  Wojewody  Podkarpackiego  dotyczącą  analizy  oświadczeń  majątkowych  Wójta  
Gminy  i  Przewodniczącego  Rady.  
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15. Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXV  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  
12. Sprawozdanie z obrad Komisji 
13. Uchwała Nr  152 
14. Uchwała Nr  153 
15. Uchwała Nr 154 
16. Uchwała Nr 155 
17. Uchwała Nr 156 
18. Uchwała Nr 157 
19. Uchwała Nr 158 
20. Uchwała Nr 159 

 
 


