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 Protokół :  

  XXVI Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 30 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. 

2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zaproponował  ,  aby  z  porządku  obrad  wykreślić  punkt  dotyczący   projektu  uchwały  w  sprawie  
ustalenia  ceny  żyta  do  celów  podatkowych.   

 Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał  wniosek   o  zmianę  pod  głosowanie  

Za  zmianą   głosowało  - 10  Radnych  

Przeciw - 0 Radnych  

Wstrzymało  się  - 5 Radnych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  porządek  obrad  po  zmianach  

Porządek   po zmianach : 
1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z  XXV 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 określenia stawek podatku od nieruchomości. – XXVI/160/2012  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 

podatek od nieruchomości.- XXVI/161/2012 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.- XXVI/162/2012 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. – 

XXVI/163/2012 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 
podatek leśny – XXVI/164/2012. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
na podatek rolny. – XXVI/165/2012 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać                    w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                  i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. – 
XXVI/166/2012  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy Gać                      w 
sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody 
organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród. - 
XXVI/167/2012 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gać. – XXVI/168/2012  
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 62/XII/2007 Rady Gminy Gać z dnia          28 listopada 

2007r. w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek 
Oświatowych w Gaci. – XXVI/169/2012 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gać na rok 2012 – 
XXVI/170/2012 

17. Interpelacje i zapytania.  
18. Wolne wnioski. 
19. Zakończenie sesji. 

 

 
 

 

 
3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 

  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXVI  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 XXVI 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.  

 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  
 

. 

5. 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. 
 
6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : określenie  stawek podatku  od  nieruchomości 

 
Przewodniczący Rady  Gminy   
 Odczytał   projekt  uchwały    
Przewodniczący Rady  Gminy  
Poinformował , że   Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie  zaopiniowała  projekt.  
Wobec  braku  dyskusji  poddał pod  głosowanie  projekt  uchwały. 
 
ZA  projektem  głosowało – 15 Radnych 
Przeciw                              -  0 
Wstrzymało się  od  głosu  - 0 

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXVI/160/2012  i stanowi  załącznik  do  protokołu 
 
      7  . Podjęcie uchwały  w sprawie   określenia wzorów  formularzy informacji  i  deklaracji  

podatkowych  na  podatek  od  nieruchomości 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
Wobec  braku    dyskutantów  Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 
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W  wyniku  głosowania : 
Za  projektem  głosowało – 15   Radnych ;  
 przeciw  było - 0; 
 wstrzymało się- 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXVI/161/2011 i stanowi  załącznik 11  do  protokołu. 
 

Ad 8  Podjęcie uchwały  w sprawie: zwolnień w  podatku  od  nieruchomości  
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
 
Przewodniczący Poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Wobec braku dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.   
 
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVI/162/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 

 
Ad 9.  Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia  wysokości stawek podatku  od  środków  

transportowych. 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Odczytał  projekt  uchwały . 
Poinformował , że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały: 
Wobec  braku  dyskusji  poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za  projektem  uchwało  głosowało – 15   Radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od  głosu - 0 
Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr XXVI/ 163/2012 
Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13 protokołu. 
 
 
Ad. 10 .   Podjęcie  uchwały w sprawie : określenia  wzorów formularzy  informacji  i  deklaracji  

podatkowych na  podatek  leśny 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały. 
Poinformował , że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały 
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy   poddał   pod  głosowanie 
Za projektem  15 –  Radnych   
przeciw: -  0 Radnych  
wstrzymało:-   0 Radnych  
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Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVI/164 /2012  
Uchwała  stanowi  załącznik  nr 14  do protokołu . 
 
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia  wzorów  formularzy  informacji  i deklaracji  
podatkowych  na  podatek  rolny 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały  
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja 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  XXVI/165/2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu 

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków                    
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość             i warunki wypłacania 
nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz 
regulaminu określającego wysokość                   oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały  
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja 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  XXVI/166/2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 15  do protokołu 

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy w Gaci z dnia w 
sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów 
prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród. 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
Odczytał   projekt   uchwały  
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poinformował , że  Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt  i poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za projektem  15 –  Radnych   
przeciw: -  0 Radnych  
wstrzymało:-   0 Radnych  
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Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVI/167/2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 20  do protokołu 

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji  Rewizyjnej  

Odczytał   projekt   uchwały  wraz  ze   proponowanym  składem komisji  
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za projektem  15 –  Radnych   
przeciw: -  0 Radnych  
wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVI/168//2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 21  do protokołu 

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 62/XII/2007 Rady Gminy w Gaci z dnia 28 listopada 
2007r. w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych 
w Gaci 

Odczytał   projekt   uchwały  wraz  ze   proponowanym  składem komisji  
Wobec braku dyskutantów  Przewodniczący Rady  Gminy  poddał  projekt  pod  głosowanie. 
Za projektem  15 –  Radnych   
przeciw: -  0 Radnych  
wstrzymało:-   0 Radnych  

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVI/169//2012  

Uchwała  stanowi  załącznik  nr 22  do protokołu 

 

Ad 16. 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 :  14  Radnych   
wstrzymało: - 0 
przeciw: -  1 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVI/170/2012 
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Uchwała  stanowi  załącznik  20  do  protokołu. 

17. Interpelacje  i  zapytania.  

Nie zgłoszono  interpelacji. 

18. Wolne  wnioski. 

Radny  Bogdan  Bącal  

Złożył  wniosek  o  odmalowanie  figury  Chrystusa  będącej  częścią  pomnika pomordowanych  w  Gaci  
w  okresie  II wojny  światowej. 

Wójt  Gminy pani Grażyna Pieniążek  

W  odpowiedzi  wskazała , że  figura  musi  być  odrestaurowana  przez  fachowców , samo  pomalowanie  
może  tylko  uszkodzić  rzeźbę  , gdyż  wykonana  jest  z  tworzywa  , które  musi  być  odnawiane   
specjalistycznie. Gmina  składała  wniosek  o  dofinansowanie  odrestaurowania  tego  pomnika  , duża  
cześć  prac  została  wykonana. W  projekcie  budzetu  na rok   2013  zostaną  zapisane  środki  na  wkład  
własny do  uzyskania  dofinansowania  , odpowiednik  wniosek  zostanie  złożony  aby  uzyskać  
dofinansowanie  i  profesjonalnie  odrestaurować  figurę  , o której  pomalowanie  pan  Radny  wnioskuje 

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Odczytał  informację  Wojewody  Podkarpackiego  dotyczącą  analizy  oświadczeń  majątkowych  
Radnych i pracowników. 

19. Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXVI  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 
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13. Uchwała Nr  160 
14. Uchwała Nr  161 
15. Uchwała Nr 162 
16. Uchwała Nr 163 
17. Uchwała Nr 164 
18. Uchwała Nr 165 
19. Uchwała Nr 166 
20. Uchwała Nr 167 
21. Uchwała Nr 168 
22. Uchwała Nr 169 
23. Uchwała Nr 170 
 

 
 


