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 Protokół :  

  XXVII Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 27 listopada  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. 

2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  

Nie  wniesiono  uwag  do  porządku. 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  porządek  obrad   
 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z  XXVI 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 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gać 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gać na rok 2012  
10. Interpelacje i zapytania.  
11. Wolne wnioski. 
12. Zakończenie sesji. 
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3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXVII  Sesji  Rady   Gminy  był  dostępny w  biurze   rady    oraz  był   
wystawiony  przed  sesją.  
 
Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 
Uwag  nie  zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że protokół został przyjęty. 
 
Na sesję  przybył członek  Zarządu Województwa Podkarpackiego – pan Lucjan  Kuźniar – został  
przywitany  przez  Przewodniczącego Rady Gminy  

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.  

 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  
 
Radny Bogdan  Bącal   zadał  pytanie  dotyczące  środków  przeznaczonych  na  wykonanie   map  
synchronizacyjnych .  
Skarbnik Gminy  pani  Barbara Krupa  wyjaśniła  w  odpowiedzi , że  usługa  dotyczyć  będzie  dróg , na  
których  prowadzone  były  prace  remontowe  z  wykorzystaniem  środków  zewnętrznych. 

5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  26 listopada   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 26 listopada   2012 roku  
przedstawił  Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   
Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu. 
 
6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : obniżenia  ceny  żyta  do  celów  wymiaru podatku rolnego  

 
Przewodniczący Rady  Gminy   
 Odczytał   projekt  uchwały    
Przewodniczący Rady  Gminy  
Poinformował , że   Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie  zaopiniowała  projekt. 
Radny  Józef Reizer  
Złożył  wniosek   o  ustalenie  stawki  ceny  żyta  na  poziomie 52 złotych za 1 kwintal  
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Przewodniczący Rady Gminy  poinformował ., że komisja wnioskuje  o pozostawienie ceny  żyta  na 
poziomie  przyjętym  w  roku poprzednim  tj. 55 złotych za 1 kwintal . 
Innych  wniosków  nie zgłoszono. 
Przewodniczący  Rady Gminy pan  Lesław Stańko  poddał  pod  głosowanie  w  pierwszej  kolejności  
wniosek  komisji . 
Za wnioskiem  komisji   głosowało  9 Radnych , 3 Radnych wstrzymało się  od  głosu , 3 głosowało 
przeciw. 
Przewodniczący  Rady stwierdził  , że  wniosek Radnego  Józefa  Reizera w takiej sytuacji  stajesię  
bezprzedmiotowy. 
Zarządził  głosowanie  nad uchwałą  w  wersji  zaproponowanej przez  komisję.    
 
ZA  projektem  głosowało – 9 Radnych 
Przeciw                              -  3 
Wstrzymało się  od  głosu  - 3 
 Przewodniczący Stwierdził  , że  uchwała  została  przyjęta  

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXVI/171/2012  i stanowi  załącznik  do  protokołu 
 
      7  . Podjęcie uchwały  w sprawie   przyjęcia programu  współpracy Gminy Gać organizacjami 

pozarządowymi oraz  innymi  organizacjami prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
Wobec  braku    dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W  wyniku  głosowania : 
Za  projektem  głosowało – 14   Radnych ;  
 przeciw  było - 0; 
 wstrzymało się- 1 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXVI/172/2011 i stanowi  załącznik 11  do  protokołu. 
 

Ad 8  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia regulaminu  utrzymania czystości                         
i porządku  na  terenie Gminy Gać   

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
 
Przewodniczący Poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Radny  Zbigniew  Sas  
Zadał  pytanie  dotyczące  ilości pojemników na  śmieci  , które powinno  posiadać  , każde  
gospodarstwo, czy  prawdą  jest   ,że  musi  być  ich  aż  5. 
 
Radny  Bogdan  Bącal 
Stwierdził , że  gmina  organizując  przetarg  powinna  jasno  określić  warunki  odbioru  śmieci.  Nie  
może  być tak , że  firma  nie będzie  odbierać  śmieci  z małych  uliczek – co teraz  się  dzieje. Tak  trzeba  
określić  warunki przetargu  aby  śmieci  były  odbierane  spod  każdego  gospodarstwa bezpośrednio. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  pan Lesław Stańko  
Zwrócił  uwagę , że  opłata  śmieciowa  będzie  następnym  podatkiem.  
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Wójt  Gminy pani  Grażyna  Pieniążek  
Już  więcej niż  rok temu    na zebraniach  wiejskich  zostali mieszkańcy  poinformowani, iż ustawodawca   
przyjął nowe  rozwiązania  dotyczące  gospodarowania   śmieciami. Mieszkańcy więc   nie powinni  i 
pewnie  nie  będą  zaskoczeni. Niestety  dzisiaj  stajemy  przed  decyzją  polegającą na  określeniu  stawki. 
Trzeba  poszukiwać   optymalnego  rozwiązania , tak  aby  z  jednej  strony  spełnić  nałożony przez  
państwo obowiązek , a z  drugiej  strony    wziąć  pod  uwagę  obciążenia  finansowe nałożone  na  
mieszkańców. Musimy  wszyscy  zaangażować  się , dotrzeć  do  ludzi ( urzędnicy , sołtysi , Radni ) 
informując o nowym sposobie  finansowania  gospodarki śmieciowej. Szczególne obciążenie  nowym  
sposobem  finansowania     odbioru  śmieci  poniosą  rodziny  wielodzietne. Wójt zaproponowała  
spotkania  radnych , sołtysów i  zainteresowanych  osób , których  celem  będzie  wypracowanie  
najlepszego  modelu  finansowania   tego  zadnia. Takie  spotkania  pozwolą  na przygotowanie  projektu  
uchwały , który  Radni  przyjmując na  następnej  sesji będą  mieli   komfort,  iż został  gruntownie  
przedyskutowany.  
 
Radny  Zbigniew  Sas  
Zwrócił  uwagę  na  potrzebę  konsultowania  projektu   z  organizacjami  społecznymi. Trzeba  o  tym 
pamiętać i z  organizacjami rozmawiać. 
 
Radny  Marian Majcher  
Zaproponował,  aby Wójtowie  wspólnie  podjęli decyzję  o nieuchwalaniu nowego  „podatku”.  
 
Radny Marek  Kojder  
Ta  ustawa  powstała  na bazie  prawa  unijnego. Wszystkich  wrzuca  się  do  jednego  zbioru , a  trzeba  
pamiętać  , żę  PKB na  Podkarpaciu jest  na  poziomie  PKB państwa  Botswana ale  o  tym  nikt nie  
pamięta. 
 
Radny Emil Pacuła 
Stawki , które  na  podstawie  obliczeń  powinniśmy  przyjąć są  stawkami, których 50% mieszkańców  
nie  będzie płacić , są  po prostu za  wysokie. Stwierdził , że  powinniśmy żyć  w  świecie  normalnym. 
 
Nieposłuszeństwo  Wójtów   to  dobry  pomysł . 
 
Wójt Gminy  
Zaproponowała, aby korzystając z obecności  Marszałka Lucjana  Kuźniara  zadawać  pytania  dotyczące  
organizacji odbioru  śmieci  , gdyż to zarząd  województwa  też  kształtuje  zasady obowiązujące  przy  
odbiorze  śmieci. 
  
Pan Lucjan  Kuźniar  
Podziękował  za zaproszenia  na  sesje. Liczne obowiązki  nie  pozwalają mu na  udział we wszystkich  
sesjach.  
Stwierdził , że  od  ustawy  śmieciowej  nie  można  uciekać.  Państwo musiało to zorganizować nową  
ustawą ,  gdyż  poprzednie  rozwiązania nie przystawały  do dzisiejszych rozwiązań. 
Województwo Podkarpackie   bardzo szybko przystąpiło  do wdrażania   nowych rozwiązań  nałożonych   
przez  ustawodawcę.  Jako  pierwsze  w  kraju  przyjęło  nakazane prawem  dokumenty dotyczące  
organizacji gospodarki odpadami.   
Podkarpacie  dla  potrzeb gospodarki  odpadami  zostało  podzielone  na  6  regionów. 
Przyjęte  rozwiązania  mają  na  celu  racjonalizację kosztów.  To  na  poziomie  gminy istnieje  
możliwość stworzenia  rozwiązań , które te koszty ograniczą. Podstawą  jest  selekcja  odpadów. Jeśli  
gmina  dobrze  to  zorganizuje  , to  koszty racjonalne. Na  zachodzie  90% odpadów  to odpady    zbierane 
selektywnie. Należy  pamiętać , że selektywnie zebrane  odpady  można częściowo  sprzedawać , niektóre  
frakcje  mogą  przynosić  dochody . To jest  sposób  na  obniżenie  kosztów  związanych  z 
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gospodarowaniem  odpadami. Istnieje  możliwość  zorganizowania  szkoleń  w  tym  zakresie . Urząd  
Marszałkowski   w ich organizacji  może  pomóc.  
 
Wójt Gminy  
Stwierdziła , że oczywistym  jest to, że segregowanie  śmieci  pozwala  na  obniżenie  kosztów. Zwróciła 
uwagę , że  gmina nie  ma  nawet wpływu  na to do jakiego  regionu  została przydzielona.  To może  nie  
jest  najważniejsze  bo i tak  dzisiaj trudno określić  jaki ma  to  wpływ  na  koszty ale  tak  czy  inaczej  
wniosek  gminy  nie  został  uwzględniony. Ważniejszym  jest  jak np. wytłumaczyć  rodzinom  
wielodzietnym, że muszą  ponosić nowe   duże  obciążenia  z  tytułu  nowej  ustawy.  W  jaki  sposób  
egzekwować  barak  opłat  o  tych  rodzin.  
 
Pan Lucjan Kuźniar – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  
Urząd Marszałkowski  nie  ma  wpływu  na  kształt  ustawy. Jednak  należy  pamiętać  o  tym , że  dobrze- 
na poziomie gminy -   zorganizowana  gospodarka  odpadami  gwarantuje, iż będzie  koszty  nie  będą  
wielkie.  Istnieje  możliwość zmiany  regionu , przydział  aktualny  jest tylko  przymiarką, drobna korekta  
jest  możliwa  ,można  to  zmienić, jednakże region  w  którym  aktualnie  jest  Gmina  Gać  ma  szansę  
być  regionem,  w  którym  koszty odbioru  odpadów  będą  najmniejsze gdyż będzie  tam  funkcjonować  
spalarnia  śmieci. 
  
  
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy przypomniał , że odbyta  dyskusja  wiąże się  oczywiście  z  przedmiotem   
uchwały  ,która  dzisiaj  ma  być  przyjęta. Jednak uchwały  dotyczące   cen odbioru  śmieci będą  
przyjmowane   na  następnej  sesji. Dzisiaj  przyjmujemy  uchwałę  dotyczącą regulaminu  utrzymania  
czystości . Zadał  pytanie , czy są  pytania  dotyczące  tego  projektu , wobec  braku  pytań     poddał  pod  
głosowanie  projekt  uchwały.   
 
Za projektem uchwały głosowało -13  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 1   
przeciw – 1 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVI/173/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 

 

Ad 9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Budżecie  Gminy  na  rok 2012 

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 :  15  Radnych   
wstrzymało: - 0 
przeciw: -  0 
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Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVI/174/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik  20  do  protokołu. 

10. Interpelacje  i  zapytania.  

Nie zgłoszono  interpelacji. 

11. Wolne  wnioski. 

Pan Lucjan Kuźniar  

W swojej wypowiedzi  przedstawił , że drugim  tematem – oprócz dyskusji  na  temat gospodarki  
odpadami – jest  temat remontu  budynku uniwersytetu Ludowego w Gaci. Niepokoi go, iż  gmina  
zrezygnowała z  dotacji  ,która została  jej udzielona  na  remont  tego  budynku. Jest  to  dla  niego   
co najmniej  niezrozumiałe. Oczekuje odpowiedzi , czy  gmina naprawdę rezygnuje z  pomocy 
województwa.      

Kolejnym  tematem  ,z którym  przybył  jest pomysł zorganizowania  targowiska w Przeworsku ,  
targowiska  na miarę  dzisiejszych  czasów , oczywiście  inwestycja mogłaby  być finansowana  ze  
środków  unijnych  a  wkład  własny  mógłby  pochodzić z dotacji  udzielonych  przez  gminy. 
Starostwo chce  przeznaczyć  na  ten  cel  działkę o wartości  około 1,5 mln złotych.  Gminy  mogłyby  
zmienić  np. przeznaczenie  środków, które zagwarantowały w ramach podpisanego porozumienia  na 
sporządzenie  dokumentacji  zjazdu z autostrady. Węzeł powstał  i te środki  nie  będą już  potrzebne. 
Można  je  wykorzystać  na wkład własny  na  utworzenie  targowiska w  Przeworsku . Jego  
utworzenie  byłoby  korzystne  dla  mieszkańców    powiatu , dla rozwoju  całego  powiatu  i dlatego  
warto  ten  pomysł  rozważyć. 

Następną  ważną  sprawą,  która  przez  Zarząd Województwa  jest proponowana  to  dodatkowe  
środki  na  meliorację  gruntów. Środki  przeznaczone by  były  na  pomoc dla  istniejących spółek  
wodnych , które to  realizują zadania związane  z  melioracją. W pierwszej  kolejności  wsparcie  
kierowane  będzie  do  istniejących spółek ,ale  istniej też  możliwość  reaktywacji  spółek które 
wcześniej  istniały.  

Radny Eugeniusz  Bawor  

Wyraził  pogląd , że pomysł utworzenia nowego  targowiska  w Przeworsku  to  pewnie  pomysł  
dobry , ale  rozważana  aktualnie  lokalizacja   jest co najmniej źle przemyślana , w  związku  z  tym  
pomysł  niekoniecznie  uda  się  zrealizować. 

Wójt Gminy  

Stwierdziła , że  wsparcie  dla  melioracji  gruntów  jest  potrzebne , na  terenie  Gminy  funkcjonuje  
spółka wodna , więc jeśli  środki  zostaną  uruchomione to  spółka na pewno  o  te  środki  wystąpi. 
Natomiast  ważnym  byłaby  możliwość  zainwestowania w melioracje w miejscowościach w których  
nie  ma  spółki wodnej . Odnosząc się do środków  na targowisko , stwierdziła   ,że istnieje  potrzeba  
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dyskusji  na  ten  temat  i  zapewne  Radni  ten  temat  podejmą. Odnosząc  się  do tematu  rezygnacji  
z  dotacji   przedstawiła  pełną  dokumentację dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Biblioteka 
Plus” . Propozycja, aby taka  biblioteka  powstała  na  Gackiej  Górce zrodziła  się  już  w roku 2011. 
Na  spotkaniu pierwszym  na  Gackiej  Górce padła  też  deklaracja  ,że  urząd Marszałkowski  będzie  
partycypował  w  realizacji tego  przedsięwzięcia. Składając pierwszy  wniosek  do  ministerstwa  
kultury jako cześć wkładu  własnego  do  projektu  zadeklarowaliśmy środku  urzędu 
marszałkowskiego, bo  taka była  deklaracja urzędu marszałkowskiego. Ze  względu , że  nie  
mieliśmy  pisemnego  potwierdzenia  zagwarantowania  środków  przez  urząd  marszałkowski , a 
chodziło o  kwotę  500 tys. złotych , wniosek  został  odrzucony .Wystąpiliśmy więc do urzędu  
marszałkowskiego  z kolejnym  pismem o  udzielenie dotacji  na  cześć  wkładu własnego gminy. 
Otrzymaliśmy odpowiedź , że takie  środki w  budżecie  województwa  zostaną   zagwarantowane.             
W  tej  sytuacji  składamy  ponowny  wniosek  w ramach  projektu „Biblioteka plus”. We wniosku 
zaznaczamy, iż wkład  własny  pokryjemy  tylko ze  środków  własnych ,gdyż  wiemy  , że  nie  
możemy  uzyskać  pisemnego  potwierdzenia – iż otrzymamy  dotacje  z  urzędu – ale  planujemy ,że  
na  etapie  realizacji  projektu otrzymamy obiecane  nam  środki z urzędu  marszałkowskiego  w  
kwocie  500 tys. złotych. W dniu 22 czerwca 2012    Instytut książki  informuje  nas  iż  otrzymaliśmy  
dotację  na  realizację  projektu w  kwocie  maks. tj. 1 mln złotych. Otrzymaliśmy  do  podpisania  
umowę  na  realizację  zadania , w  związku  z  tym  zwracamy  się  do  urzędu  marszałkowskiego                
o udzielenie  wsparcia- na  realizację  tego  projektu .  19 lipca  2012 roku  precyzujemy – na wniosek  
urzędu marszałkowskiego – iż  oczekiwaną  kwotą  wsparcia  w  roku  2012   jest kwota 500 tys. 
złotych – taka od samego początku  była  deklaracja przedstawicieli urzędu , i w takich  warunkach  
kalkulowaliśmy  możliwość  realizacji tego  zadania , którego  wartość  kosztorysowa to 2,5 mln 
złotych . Wskazaliśmy, inne źródła finansowania , w tym  środki  Wojewódzkiego Konserwatora  
Zabytków , środki  własne w kwocie około 800 tys. złotych  ( oczywiście na przestrzeni  3 lat). 4 
września otrzymaliśmy pismo , że  sejmik podjął uchwałę z której jednoznacznie  wynikało , że takich 
pieniędzy  na jakie  liczyliśmy (a liczyliśmy na 500 tys.) nie będzie – uchwała   wskazywała  kwotę  
30 tys. złotych  . Taka kwota  w żaden sposób nie pozwalała na realizację  całego zadania. Gmina nie 
może  z własnego budżetu  wydać  kwoty 1,5 mln złotych , bo  takich  środków  po prostu nie ma. 
Jedynym  możliwym rozwiązaniem  było  odstąpienie  od projektu  „Biblioteka Plus” ,gdyż nie 
bylibyśmy w stanie wywiązać się  z  przyjętych  tym  programem zobowiązań .Rezygnacja z  projektu   
jednocześnie musiała  spowodować powtórne przekazanie budynku uniwersytetu  gminie , gdyż 
biblioteka otrzymała ten budynek   z przeznaczeniem  na  zorganizowanie  tam biblioteki.  W tym  
okresie  składaliśmy  inne  wnioski , oczywiście  na  bibliotekę , bo dla celów projektu „ Biblioteka 
Plus”- budynkiem  uniwersytetu zarządzała biblioteka.   Złożyliśmy również do urzędu  
marszałkowskiego   wniosek  na około  400 tys. złotych - przy  wkładzie  własnym  dwieście  tysięcy 
złotych.  Biblioteka otrzymała dofinansowanie   50 tys. złotych   na  prace  remontowe  przy zabytku 
ale ponieważ  biblioteka  aktualnie nie włada  tym  budynkiem – ze względów wcześniej  omówionych 
-  stąd otrzymanego  wsparcia  biblioteka  nie  mogła  przyjąć ze  względów formalnych. Natomiast 
gmina takie  środki oczywiście bardzo  chętnie wykorzysta  i zainwestuje w budynek , pod  warunkiem  
,że urząd  marszałkowski  dokona zmiany uchwały  co do  beneficjenta (z biblioteki  na gminę) o co  
wnioskujemy. Jednak otrzymaliśmy  negatywną  odpowiedź. Musimy pamiętać  , że dokumentacja  
techniczna  musi być przerobiona  teraz  na  gminę , a to  też  wymaga  czasu. Gmina  oczywiście jako  
inwestor  nie  rezygnuje z remontu  tego  budynku ,jednak konstrukcja finansowa  musi  ulec  
weryfikacji. Pewnie też  czasokres  realizacji  zadania też  musi ulec zmianie. Małymi  kroczkami 
wspólnie wyremontujemy  ten budynek, ale to  niestety rozwlecze  się  w  czasie. Remont trwa , 
aktualnie kończymy pierwszy  etap , czyli  remont dachu. Wykonano  też  inne  prace, np. skuto  
wszystkie tynki. Przed  nami  dalsze  prace. Podczas remontu  takiego  budynku  pojawiają  się  nowe  
elementy  i  tak  było  tym  razem  planowano  wymianę 40% konstrukcji  drewnianej  dachu                 
a  okazało się  że  jest  potrzeba  wymiany  prawie  80% konstrukcji .   W  czasie  remontu  
cotygodniowo  komisja  sprawdzała jakość jego  realizacji. Zwracano  uwagę  na  wszelkie  
niedociągnięcia, które na bieżąco były poprawiane. Kończąc  Wójt zwróciła się  do pana Lucjana 
Kuźniara ( członka Zarządu Województwa Podkarpackiego)  o wsparcie - ze strony Urzędu  
Marszałkowskiego - naszych  działań dotyczących  remontu  tego budynku. Jeśli  jest  możliwa  
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zmiana  uchwały  sejmiku  dotycząca  kwoty  50 tys. złotych   i przeniesienie  jej  z  biblioteki na  
gminę  to my już  jutro  rano  jesteśmy z odpowiednim  wnioskiem w urzędzie, bo zależy  nam  na  
każdej złotówce          i naprawdę  o to  zabiegamy.  Musimy  jednak  realizować  też  inne ważne  dla 
naszych  mieszkańców  zadania ,stąd środki  musimy  wydawać  racjonalnie.  

Jacek Kud – pracownik urzędu   

Szczegółowo  wyjaśnił  zakres  zadań  objętych  przygotowaniem  map  synchronizacyjnych, 
wskazując ,że  dotyczy  to  dróg, które były remontowane z wykorzystaniem  środków  zewnętrznych . 
Aktualnie  są  to  drogi  w tzw. samoistnym  posiadaniu a  celem  jest właścicielstwo .  

Radny Zbigniew Sas  

Złożył wniosek o uregulowanie  własności  drogi  prowadzącej  do  cmentarza  w  Gaci. To powinno  
być  uregulowane  w  pierwszej  kolejności, chociażby  poprzez  zasiedzenie.   

Radny Zbigniew Sas  

Złożył  wniosek  o  wykonanie  odwodnienia  drogi prowadzącej  do  uniwersytetu. Jest  to  bardzo  
ważne zadanie  chociażby  ze  względów  bezpieczeństwa. 

Przewodniczący  Rady  gminy  

Odczytał  pismo  Ministerstwa Sprawiedliwości  będące odpowiedzią  na  skierowane przez 
przewodniczącego   pismo dotyczące  zniesienia Sądu Rejonowego w Przeworsku.  

Odczytał  pismo  dotyczące  udziału  gminy  w  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

12 . Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXVII  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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12. Sprawozdanie z obrad Komisji 
13. Uchwała Nr  171 
14. Uchwała Nr  172 
15. Uchwała Nr 173 
16. Uchwała Nr 174 
 

 
 


